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É com grande satisfação e uma enorme
consciência de limites que a TURMA DO BEM
publica o manual do DENTISTA VERDE.
Limites, pois sabemos que esse é só o início
de um trabalho que muito vai crescer. Nesta
fase inaugural contamos com a preciosa colaboração da consultoria voluntária do ambientalista Fábio Feldmann e sua equipe.
Já sabemos que tem a ver com atos de nosso
cotidiano. Desde estilo de vida e consumo de
cada um de nós, até a forma como lidamos ou
deixamos de lidar com o lixo que produzimos.
Tem a ver com a maneira como usamos os
recursos e energias disponíveis. Tem muito
a ver com nossa atitude em cada momento
de nossas vidas.
Algum sábio já disse que é melhor resolver
os problemas quando eles ainda são pequenos. Em muitos dos desafios que temos
de enfrentar para conseguir uma vida mais
sustentável, talvez já tenhamos perdido algumas oportunidades de enfrentar problemas
ainda pequenos. Mas é sábio lidar com eles
antes que cresçam ainda mais. Para isso, é
preciso enxergá-los imediatamente, ver quais
são as soluções possíveis e buscá-las. Essa
é a nossa missão - e o convite para que você
participe da construção de algo a ser legado
às próximas gerações:

um planeta sustentável.
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“Nós não herdamos a Terra
de nossos antecessores, nós a
pegamos emprestada de nossas crianças.”
Provérbio Nativo Americano
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O Manual do DENTISTA VERDE tem o propósito de ser o início de um processo
de construção conjunta de iniciativas que possam levar a odontologia a se tornar,
em um futuro próximo, uma profissão que cuida das pessoas e também do planeta.
O maior desafio que temos pela frente não é inventar novas tecnologias, que muitas vezes custam muito e geram pouco resultado. O desafio está em desenvolver a
capacidade de um olhar crítico, de reavaliar velhos hábitos e descobrir formas mais
inteligentes de nos relacionarmos com o ambiente que nos cerca, e do qual dependemos profundamente. Por isso, acreditamos que, com a contribuição de todos, inovando, experimentando e sendo criativos, será possível, em um período de dois anos,
construir um outro guia do DENTISTA VERDE mais completo e permanente. Para
isso, precisamos de sua contribuição com idéias e sugestões para que este projeto
se torne uma realidade.

Desmatamento
Segundo o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), há 30
anos o desmatamento anual da
Amazônia varia de 15 a 20 mil
km2. Nos anos de 1995 e 2003
chegou a picos de 29 mil e 26 mil
km2 respectivamente.
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Introdução
Por definição, Desenvolvimento Sustentável é “aquele que atende às
necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de que
as gerações futuras satisfaçam as
suas próprias necessidades”. Mas o
que exatamente isso quer dizer? Como
devem atuar governo, sociedade civil,
setor empresarial e indivíduos para que
este tão sonhado desenvolvimento sustentável seja alcançado? Qual o papel de
cada um de nós nesse novo paradigma?
O mundo em que vivemos, a cada dia,
se torna mais complexo e difícil de ser
compreendido. Se, de um lado, é incontestável o aumento de uma consciência
ambiental que se manifesta em todas
as direções, de outro, todos os relatórios recentes de meio ambiente revelam a dramática crise pela qual passa
o planeta. O IPCC demonstrou que o
aquecimento global é uma realidade
e traz consequências assombrosas à
nossa geração e à de nossos filhos. Por
sua vez, a Avaliação Ecossistêmica do
Milênio evidencia os tremendos impactos da ação humana na biodiversidade
nas últimas décadas, revelando a necessidade de mudanças radicais na forma como
nos relacionamos com o ambiente que
nos cerca. Há evidências de mudanças

ambientais sem precedentes, tanto em
escala local quanto global: a superfície
terrestre está se aquecendo, conforme
demonstra o aumento de temperatura
do ar e oceanos, o derretimento de neve
e gelo e o aumento do nível do mar;
mais de 2 milhões de pessoas morrem
prematuramente a cada ano no mundo
em função da poluição atmosférica; os
ecossistemas continuam sendo explorados em intensidade acima de sua
capacidade de suporte, colocando em
risco os estoques de alimentos e a biodiversidade; a disponibilidade de água potável per capita encontra-se em declínio
no mundo todo e a contaminação desse
recurso permanece como a principal
causa ambiental de doenças e mortes.
No Brasil, quarto maior emissor de
gases de efeito estufa do planeta, cerca
de 70% das emissões vem do desmatamento, em especial da Amazônia, principalmente devido à expansão da fronteira
agropecuária. O aumento vertiginoso do
cultivo da soja aliado ao crescimento do
rebanho bovino brasileiro tem provocado
uma devastação indiscriminada.
Em suma, estes fatos sinalizam que a
mudança para um novo paradigma é
necessária e urgente. Não podemos
mais esperar. O momento agora
é de munir nossa sociedade com
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alternativas viáveis e eficazes que
realmente gerem transformações
relevantes no nosso modo de vida.
Essas mudanças devem ser capazes de
combater a crise ambiental e reverter
este quadro preocupante.
Para tanto, é fundamental que a população incorpore seu papel decisivo nesta
questão, usando de seu poder, principalmente de consumo, para fazer valer
seu desejo por uma sociedade mais
sustentável. Mesmo que as escolhas
de consumo sejam fundamentalmente
individuais, podem sim gerar grandes mudanças quando feitas de forma consciente
e estratégica, aliando critérios ligados à
sustentabilidade com o desejo por uma
sociedade melhor.

Ambiental
–

Americana

Environmental

(EPA

Protection

Agency), deveria ser diminuído
pelos riscos que poderia causar
tanto às crianças quanto aos adultos. Os efeitos que a exposição
constante ao flúor pode causar
nas crianças é a alteração da cor
– manchas que vão do branco
opaco ao marrom. Nos adultos,
os efeitos são o aumento do risco de fraturas ósseas e o aparecimento da fluorose esqueletal
moderada, doença que provoca
o enrijecimento das articulações.
Isso acontece porque o flúor é
uma substância biocumulativa.

Por uma cidadania
planetária
Flúor
Em 2006, um comitê do Conselho
Nacional de Pesquisa (NRC –
National

Research

Council),

publicou um relatório no qual
conclui que o atual limite do fluoreto na água potável – 4mg/L – indicado pela Agência de Proteção

O mundo contemporâneo globalizado
enfrenta dilemas cruciais no que tange
a preservação ambiental e a busca
pelo desenvolvimento sustentável. Diante desse cenário, a pergunta que fica
é o que fazer diante de tal situação?
Tais questões só serão solucionadas
com ações integradas entre sociedade
civil, setor empresarial, governos e in-
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divíduos, cada setor com sua parcela
de responsabilidade. A sustentabilidade planetária está intimamente
ligada à conscientização de cada
um de nós sobre o seu seu importante papel na luta pela conservação do planeta e pela garantia de
condições mais justas de vida e trabalho para sua população.

próprios temas.

A sociedade civil organizada, por
meio das ONGs, tem um papel fundamental na mobilização da opinião pública e do “eleitorado” de modo a pressionar o poder público a adotar as políticas
necessárias em direção à sustentabilidade, ainda que, muitas vezes, essas
medidas possam ser desgastantes do
ponto de vista político.
O governo obviamente tem papel impor-

The Natural Step
Abordagem conceitual baseada em
princípios científicos amplamente
consensuados para prover uma linguagem comum no tratamento das
questões da atuação das sociedades
humanas de modo a não inviabilizar
seu futuro no planeta. Veja mais em:

w w w. n atu ral s tep .o rg

tantíssimo nessas questões, na medida
em que é o responsável por internalizar
os compromissos firmados em convenções e acordos internacionais. É preciso
que estejam atentos para as questões
mais cruciais e que sejam capazes de
implementar políticas públicas inovadoras e eficazes, garantindo a existência
de um arcabouço formal.

O setor empresarial também é um
A comunidade científica tem
demonstrado através de inúmeras iniciativas no mundo que a sua participação é indispensável à compreensão
dos problemas e, mais que isso, à elaboração de diagnósticos e cenários. De
certo modo, no mundo em que vivemos
são os cientistas que conferem legitimidade
às previsões, em que existam controvérsias entre eles dada a complexidade dos

parceiro fundamental, já que tem o potencial de gerar transformações com enorme
abrangência e eficácia. A crescente preocupação com a qualidade ambiental e as
exigências impostas pelas legislações vigentes têm levado indústrias e empresas
do mundo todo a buscar alternativas de
produção mais limpas, matérias-primas
renováveis, redução e tratamento adequado
dos resíduos, racionalização no consumo de
energia e recursos naturais, entre outros.
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E eu com isso?
A sustentabilidade planetária passa irrefutavelmente por uma mudança de
padrões e paradigmas, não só do ponto
de vista das organizações, mas principalmente dos indivíduos. O poder de
escolha do consumidor é atualmente um grande vetor de transformação e faz com que empresas e governos em todo o mundo
atentem pelo cumprimento da
legislação e por uma atuação cada
vez mais sustentável.

Avaliação do
Milênio
A Avaliação Ecossistêmica do Milênio
foi o relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas, a pedido do então Secretário Geral Kofi
Anam, para desvendar a saúde dos
ecossistemas do planeta e sua relação
com a manutenção da vida. O estudo

Por isso, o personagem principal a quem
cabe o maior papel em relação ao futuro
certamente é o indivíduo: como eleitor na
esfera política; como cidadão engajado
nas ONG’s, mas principalmente como
consumidor, aprendendo a escolher bens
e serviços que contribuam para uma sociedade melhor. Isto porque consumimos
nas mais diferentes situações de nossas
vidas, tanto na esfera privada, do nosso
lar, quanto na esfera pública, no nosso
trabalho. Cada um de nós, na medida em
que adquirimos consciência do impacto
de nossas decisões e ações, podemos
protagonizar grandes mudanças por meio
de escolhas simples no dia-a-dia.

foi feito de 2001 a 2005 por um grupo

Perguntar “o que eu posso fazer?”
parece ser uma pergunta simples,

gional, induzida por desmatamento.

de 1.350 cientistas de 95 países, incluindo o Brasil. O resultado da avaliação foi preocupante e suas principais
conclusões são: a humanidade está
fazendo um saque no grande banco
dos ecossistemas globais; um colapso
futuro na capacidade do planeta de
fornecer bens e serviços ambientais
aos seres humanos; as alterações feitas nos ecossistemas, especialmente
nos últimos 50 anos, estão provavelmente aumentando o risco de mudanças abruptas, como explosão de
epidemias, eutrofização de águas
costeiras e mudança climática re-
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mas há muito por trás dela. O simples fato de se perguntar o que há
para ser feito já demonstra o reconhecimento dos impactos das
nossas ações no planeta. Impactos
nos mais diversos recursos naturais
como árvores, água, solo, minerais e antigos depósitos de carvão e petróleo, e
também ao delicado balanço dos gases
da atmosfera que permitem que exista
vida na terra. Demonstra o reconhecimento de que a responsabilidade em
lidar com esses assuntos não é apenas
dos outros, como cientistas, empresas e
governos, mas de cada indivíduo, que ao
tomar decisões todos os dias possuem o
poder de melhorar ou piorar a situação de
nosso planeta.

Telefones Celulares
A maioria dos telefones celulares
vem com baterias recarregáveis. Essas baterias precisam ser ‘plugadas’
com freqüência para que possam ser
recarregadas. É comum recarregarmos o celular durante a noite, mesmo
sabendo que em poucas horas o telefone estará com carga cheia, consumindo energia durante a noite toda.
Alem disso, mesmo quando o telefone não está conectado ao carregador, este consome energia quando
‘plugado’ sozinho à tomada, fazendo
a energia ir literalmente pelo ralo.
Procure carregar seu telefone duran-

Qualquer produto que compramos e
usamos, desde a comida que comemos,
do carro que dirigimos, até a energia
usada para abastecer nossas residências e escritórios tem seu ciclo de
vida próprio. É bom lembrar que todo
produto é cultivado ou manufaturado a
partir de recursos naturais. Ou então, é
produzido a partir de processos químicos que também utilizam recursos
naturais. Há energia e resíduos envolvidos nesse processo. É embalado de
uma certa maneira e transportado para
o mercado. Daí é utilizado por nós para
então ser descartado de alguma forma,

te o dia e tire o carregador da tomada
quando tiver terminado.

despejado ralo abaixo, reciclado, enviado a um aterro sanitário, ou mesmo
repassado a um novo dono. Cada etapa
desse processo possui um custo, tanto
para o produtor, quanto o consumidor,
mas principalmente para os cidadãos
deste planeta.

E os Dentistas com isso?
Quando falamos de sustentabilidade,
ou desenvolvimento sustentável, torna-
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Brundtland
O Relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”,
foi elaborado pela Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações
Unidas, em 1987. Ele estabelece pela
primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável e teve como
uma de suas principais recomendações a realização de uma conferência mundial para discutir o tema do
meio ambiente, que culminou com a

envolvidos com questões relacionadas ao trabalho, devemos dar atenção especial às
escolhas que fazemos neste
campo de nossas vidas.
Nesse sentido, o manual do DENTISTA
VERDE visa incorporar no dia-a-dia
questões relacionadas à sustentabilidade, como produção e tratamento
dos resíduos sólidos, relacionamento
com fornecedores, uso de energia,
emissão de gases efeito estufa, entre
outros temas que permeiam a atuação
diária destes profissionais em seu ambiente de trabalho.

Rio 92. O documento ficou conhecido
como “Relatório Brundtland” já que
a Comissão era presidida pela então
primeira ministra da Noruega,
Gro Harlem Brundtland.

se muito difícil separar a nossa vida
pessoal de nossa vida profissional. As
práticas cotidianas em casa possuem
impacto no planeta, da mesma forma
como nossas escolhas no trabalho também impactam, uma vez que o planeta
é um só. Portanto, devemos usar nosso
poder de consumo e de escolha por
bens e serviços, sem fazer distinção se
estamos em nossa casa ou no trabalho.
Como nos dias de hoje passamos
a maior parte do nosso tempo

Os profissionais que queiram tornar o exercício da Odontologia
mais sustentável podem começar
seguindo as dicas e informações
relacionadas neste manual, fazendo com que estes novos hábitos
façam parte de suas rotinas e que
as noções de sustentabilidade
apresentadas aqui permeiem
suas decisões cotidianas.
As recomendações propostas aqui
pretendem inovar no sentido de fazer
a mesma coisa sem custos adicionais,
provando que pequenas atitudes podem
dar uma grande contribuição para o futuro do planeta.
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A pegada ecológica
do dentista
Efeito Estufa
O efeito estufa é um fenômeno natural
e faz com que a dispersão da energia
captada do sol seja mais lenta que sua
absorção, mantendo a Terra aquecida
a uma temperatura média de 15°C e
propiciando a formação da vida.

Gases Efeito Estufa
São os constituintes gasosos da atmosfera que absorvem a radiação solar infravermelha e causam o efeito
estufa. Os principais gases causadores
do efeito estufa são: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorcarbono (HFC),
Hexafluoreto de Enxofre (SF6) e Perfluorcarbono (PFC).
O fenômeno se manifesta como um problema na
temperatura sobre as áreas populadas do Hemisfério
Norte, entre Círculo Polar Ártico e Trópico de Câncer.

Todos nós precisamos dos recursos que
a natureza nos fornece. Entretanto, precisamos nos perguntar quanto desses
recursos estamos usando e se, de fato,
precisamos usá-los dessa forma.
A Pegada Ecológica mede quanto de terra
e água é necessário para produzir os recursos que consumimos e absorver os resíduos que produzimos, a partir do uso de
tecnologias existentes. Para analisarmos a
Pegada Ecológica do Dentista, poderíamos
medir, por exemplo, o consumo de água,
energia, madeira, papel, fibra e metais, e
encontrar formas de reduzir o consumo
desses recursos para diminuir a pressão
sobre os ecossistemas, permitindo que
eles se regenerem mantendo o equilíbrio
dos ciclos naturais.
Para entender melhor de que forma estamos comprometendo a sustentabilidade
do planeta, podemos definir 4 causas bási-
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cas da insustentabilidade, baseadas
nos princípios do The Natural Step:

Aquecimento Global

1. Nós extraímos da terra metais pe-

É o aumento da temperatura da at-

sados e combustíveis fósseis numa
velocidade além da capacidade de regeneração da natureza;

mosfera causado pela intensificação

2. Nós criamos produtos e químicos

do homem. Esses gases impedem que

(como pesticidas) e permitimos que acumulem nos ecossistemas em um grau
acima de sua capacidade de absorção;

3.

do fenômeno do efeito estufa, gerado
pela alta concentração desses gases na
atmosfera em decorrência das ações
parte do calor absorvido do sol seja dissipado de volta ao universo, o que aumenta a temperatura média do planeta
e causa fenômenos climáticos adversos,
tais como ocorrência intensa de chuvas,

Nós degradamos continuamente
os ecossistemas e os serviços que eles
nos proporcionam, como a regulação do
clima do planeta e o fornecimento de
água potável;

intensificação das secas, ciclones, tem-

4. Nós criamos sociedades nas quais

Panel on Climate Change) foi criado em

muitas pessoas não têm a possibilidade
de satisfazer suas necessidades humanas básicas.
Baseado nesses princípios, calculamos
abaixo uma média de produtos e materiais consumidos em um consultório com
12 dentistas de diferentes especialidades,
de modo a ilustrar a pegada ecológica do
dentista. Esses produtos obviamente podem variar, dependendo da demanda e especialidade do dentista. Calculamos os dados referentes a um mês, um ano e o total
de materiais consumidos pelos 216.000
dentistas atuantes no Brasil em 2008.

Mundial (OMM) e pelo Programa das

pestades e furacões.

IPCC
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (Intergovernamental
1988 pela Organização Meteorológica
Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e tem por objetivo compilar
e divulgar informações científicas sobre
o tema das mudanças climáticas para os
formuladores de políticas e sociedade
em geral. É importante ressaltar que o
IPCC não produz conhecimento sobre o
tema. Seu papel é compilar toda informação científica existente sobre o assunto e
divulgá-la, permitindo a conclusão clara,
transparente e objetiva do real impacto
das ações antrópicas na mudança do
clima. A cada cinco anos, o grupo de cientistas de todo o mundo que compõe o
órgão divulga seu relatório sobre o tema.
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Materiais utilizados em 2008:
Pares de Luvas:
1 dentista
1 dentista

Mês : 630
Ano :7.560
Total de dentistas/ano: 1.632.960.000

Máscaras:
1 dentista
1 dentista

Mês : 75
Ano :900
Total de dentistas-Ano: 113.400.000

Babadores descartáveis**:
1 dentista
1 dentista

Mês : 20
Ano :240
Total de dentistas-Ano: 4.320.000

Aventais Descartáveis:
1 dentista
1 dentista

Mês : 132
Ano :1.584
Total de dentistas-Ano: 342.144.000

Toucas:

1 dentista
1 dentista

Mês : 25
Ano :300
Total de dentistas-Ano: 64.800.000

Agulhas:
Considerando agulhas hipodérmicas,
curtas e longas.

1 dentista
1 dentista

Mês :60
Ano :720
Total de dentistas-Ano: 155.520.000

*valores aproximados

Ampolas de anestésicos:
1 dentista
1 dentista

Mês : 45
Ano :540
Total de dentistas-Ano: 116.640.000

Brocas:

1 dentista
1 dentista

Mês: 4
Ano :48
Total de dentistas-Ano:10.368.000

Alginato:
1 dentista
1 dentista

Mês:0,164kl
Ano -Mês:2 kl
Total de dentistas-Ano:432.000

Amálgama:
1 dentista
1 dentista

Mês: 18 g de resíduos
Ano:216g de resíduos
Total de dentistas-Ano: 46.656.000

Gesso:

1 dentista
1 dentista

Mês : 1 kg
Ano :12 kg
Total de dentistas-Ano: 2.592.000

Moldeiras de flúor:
1 dentista
1 dentista

Mês : 5
Ano :60
Total de dentistas-Ano: 12.960.000

Grau Cirúrgico para esterilização:
1 dentista
1 dentista

Mês : 120 metros
Ano : 1.440 metros
Total de dentistas-Ano: 311.040.000 metros
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“Compreenda que o direito de escolher seu próprio caminho é um
privilégio sagrado. Use-o. Insista nas possibilidades.” Oprah Winfrey
Gaze:

1 dentista
1 dentista

Mês : 400
Ano : 4.800
Total de dentistas-Ano: 1.036.800.000

Radiografias peri-apicais:
1 dentista
1 dentista

Total de dentistas-Ano:

Mês :58
Ano :696
150.336.000

Líquido fixador -Máquina ****:
1 dentista
1 dentista

Mês :2 Litros
Ano :24 litros
Total de dentistas-Ano: 5.184.000 litros

Líquido revelador -Máquina****:
1 dentista
1 dentista

Mês : 2 Litros
Ano :24 litros
Total de dentistas-Ano: 5.184.000 litros

Líquido revelador | Sistema manual:
1 dentista
1 dentista

Mês : 360ml
Ano :4.320 ml
Total de dentistas-Ano: 933.120.000 ml

Líquido fixador | Sistema manual:
1 dentista
1 dentista

Mês :360ml
Ano :4.320 ml
Total de dentistas-Ano: 933.120.000 ml

Água resultante do sistema de revelação manual:

1 dentista
1 dentista

Mês : 360ml
Ano :4.320 ml
Total de dentistas-Ano: 933.120.000 ml

Saquinhos para biossegurança de
pontas e sugadores:
1 dentista – Mês: 500
1 dentista Ano -6.000
Total de dentistas-Ano-1.296.000.000

Resinas Acrílicas:
1 dentista
1 dentista-

Mês :35g e 7 ml
Ano :420g e 84 ml
Total de dentistas-Ano:90.720.000g e
18.144.000ml

Resina Composta:
1 dentista
1 dentista

Mês : 1 -tubo
Ano :12 tubos
Total de dentistas-Ano- 2.592.000 tubos

Flúor - Gel:
1 dentista
1 dentista

Mês : 40ml
Ano :480ml
Total de dentistas-Ano: 60.480.000

Flúor -Líquido:
1 dentista
1 dentista

Mês : 100ml
Ano :1.200 ml
Total de dentistas-Ano: 259.200.000

Copos descartáveis:
1 dentista
1 dentista

Mês : 250
Ano :3000
Total de dentistas-Ano: 648.000.000
**Considerando que em procedimentos simples é usado
plástico resistente com assepsia.
***Isto significa 108 gramas de mercúrio descartado no
meio ambiente por ano.
****Os dados foram calculados mediante o número do total
de 216.000 dentistas atuantes no Brasil em 2008.
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Frente a essas estimativas, certamente é
possível repensar a utilização desses materiais, fazendo melhor uso deles, buscando
alternativas que gerem um volume menor
de resíduo e que não sejam prejudiciais
à saúde dos pacientes ou ao ambiente
quando do seu descarte final. Enfim, as
possibilidades são muitas. O que é preciso
é ter curiosidade para buscar essas alternativas e criatividade para inovar quando a
solução não se mostrar tão óbvia!

Qual o papel do
Dentista Verde?
Para despertar essa curiosidade, resolvemos dar o pontapé inicial. Compilamos
algumas dicas que ajudarão os dentistas a fazer melhor utilização dos recursos
naturais, gerar um volume menor de resíduos, economizar dinheiro, e principalmente
contribuir para um planeta mais sustentável.
Para a redução da pegada ecológica do
dentista, os profissionais podem atuar em
quatro áreas: consumo, serviços públicos,
resíduos e mobilidade.

Consumo
ITAÚ ECOMUDANÇAS,

que destina 30% da taxa de administração do Fundo para ações
ambientais que reduzem a quantidade de CO2 no ar. No site do Itaú há
uma calculadora que calcula quanto
de CO2 uma família emite e quanto
seria necessário investir em tal fundo
para que isto fosse compensado.
O acesso se dá pelo site do Itaú:
www.itau.com.br, selecionar Investimentos e, em seguida, Fundos;
Conheça os Fundos do Itaú; Catálogo
de Fundos; e, Itaú DI Ecomudanças.

"Saber e não fazer é igual
a não saber." Provérbio Zen

Por ser uma das pontas da cadeia produtiva, o consumo possui potencial de influenciar radicalmente o mercado. Considerando que todos nós somos consumidores,
e que consumimos tanto em nossa vida
privada como em nosso cotidiano de trabalho, cada decisão que tomamos molda
de alguma maneira o mercado. Por outro
lado, o mercado também está sempre
atento às tendências e mudanças de
hábito do consumidor. Acreditamos que
esse tema se coloca como uma das
grandes oportunidades para se caminhar
rumo a sustentabilidade, e, portanto, todas
as demais áreas descritas a seguir devem
ser vistas sob a perspectiva do consumidor
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e o seu poder de determinar o legado que
queremos deixar para as futuras gerações.
Inclui-se nesse item todas as decisões
voltadas ao consumo, desde a compra
dos materiais específicos da atividade do
dentista, dos produtos de limpeza, dos
uniformes, dos objetos de decoração, dos
móveis e até mesmo o cafezinho. Todos
esses produtos ao longo do seu ciclo de
vida possuem características que podem
ser mais ou menos danosas ao meio ambiente a à saúde das pessoas.
Portanto, é importante sempre buscar informações sobre as características de cada
produto, desde o tipo de material de que
são fabricados, de que forma foram produzidos, e qual o impacto que pode causar
ao ambiente quando do seu descarte final.

“Technical Background Report to
the Global Atmospheric Mercury
Assessment”;
“The Global Atmospheric Mercury
Assessment: Sources, Emissions
and Transport”; e , “Guidance for
Identifying Populations at Risk
from Mercury Exposure”
http://www.chem.unep.ch/mercury/Atmo
spheric_Emissions/UNEP%20SUMMARY%20RE
PORT%20-%20final%20for%20WEB%20Dec%20
2008.pdf
http://www.chem.unep.ch/mercury/Atmospher
ic_Emissions/Technical_background_report.pdf
http://www.chem.unep.ch/mercury/Identifying
PopnatRiskExposuretoMercuryFinalAugust08

“Muitas das circunstâncias

Mercúrio

da vida são criadas por três es-

Nos seres vivos, a contaminação por

colhas básicas: as disciplinas

mercúrio também pode ocorrer não
só pela ingestão mas também pelas
vias respiratórias e contato cutâneo.
Essa contaminação pode provocar o

que você decide manter, as
pessoas com quem você decide

desenvolvimento de doenças crônicas

estar; e, as leis que você decide

tais como problemas cardíacos, respi-

obedecer.” Charles Millhuff

ratórios, neurológicos, imunológicos,
perda de peso e dores articulares.
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O que fazer?
A sua simples mudança de consumo
pode estimular as empresas a mudar
sua formar de agir, com conseqüências
positivas para a sociedade e o meio
ambiente.
Na hora da compra, valorize as empresas que tenham responsabilidade
sócio-ambiental.
Ao adquirir um produto ou um serviço,
pergunte a si mesmo: preciso realmente
deste produto/serviço? Como ele foi
fabricado ou produzido? Como pode
afetar a minha saúde? De que forma ele
pode prejudicar o meio ambiente? O que

“É escolha
- e não sorte que determina
nosso destino.”

eu vou fazer com ele quando não tiver
mais utilidade para mim? Este exercício
certamente irá auxiliar no momento de
tomar decisões.
Compre somente o necessário. Evite
produtos descartáveis.

...buscando informações
relevantes...
Na hora de fazer compras, verifique
a rotulagem dos produtos e veja se
as características dos produtos estão
especificadas. Caso a composição
não esteja especificada, questione o
fornecedor e procure se informar sobre os impactos dos componentes do
produto.

...escolhendo os certificados...
Dê preferência a produtos certificados,
pois a certificação garante sua ras-

Jean Nidetch
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treabilidade, podendo-se verificar os
critérios de qualidade ao longo de seu
processo produtivo.
A certificação é um mecanismo importante de garantia da transparência e
bom relacionamento com o consumidor, na medida em que demonstra uma
preocupação com os impactos que o
produto pode causar.

Bio-acumulativo
Refere-se à situação na qual substân-

...construindo ou renovando seu
consultório...
Se você possui a possibilidade de escolher os materiais para construir ou
renovar o seu consultório, fique atento
para os critérios de construção sustentável. A escolha de determinados materiais vai auxiliá-lo a economizar água,
energia, dinheiro e ainda fazer bem para
o planeta. Por exemplo, construindo
telhados verdes, otimizando a entrada
de luz natural, escolhendo torneiras,
chuveiros e privadas que utilizem menos água, fazendo coleta de água de
chuva para reaproveitamento na limpeza ou para irrigar o seu jardim.

cias tais como pesticidas ou outras
substâncias químicas acumulam-se
no organismo. O processo de acumulação geralmente acontece através da
respiração, ingestão de alimentos e
contato cutâneo com outras substâncias. Normalmente, o organismo não
consegue usar seu sistema natural
para processar as substâncias de maneira rápida o suficiente e reduzir seu
teor tóxico, ou então não é biologicamente apto para tal.

...mobiliando e decorando o
consultório...
Na hora de escolher a mobília para o
seu consultório, prefira móveis de madeira certificada. Assim você garante
que seu consultório contribui para o
combate ao desmatamento. Escolha
também tecidos naturais para as almo-
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fadas e cortinas. Há excelentes opções
de algodão orgânico no mercado.
Para decorar, procure brechós ou recicle
objetos de sua casa. Assim você renova
o ambiente e evita ter que se desfazer
de objetos ainda em bom estado.
Use e abuse das plantas nos ambientes
internos. A qualidade do ar em ambientes fechados é crítica quando se trata
de saúde humana. A presença de plantas
pode chegar a cortar pela metade a poluição do ar dentro de seu consultório.

peza para reduzir o nível de poluentes
presentes na água.
Existe a opção ainda de fabricar seus
próprios produtos de limpeza, como o
uso de bicarbonato de sódio, vinagre,
limão e até azeite de oliva para lustrar
móveis. Basta criatividade!
Na hora da limpeza prefira também a
utilização de panos, que podem ser lavados e reutilizados. Se usar toalhas de
papel, prefira as recicladas.

... utilizando menos papel...
Implemente um sistema online de marcação de consultas, orçamentos de tratamentos e até resultados de exames. Assim
você evita ter que imprimir documentos,
gastar papel e ainda torna o processo mais
eficiente. Caso tenha que imprimir laudos e utilizar papel para receitas médicas, prefira o papel reciclado.

…escolhendo os produtos de
limpeza…
Escolha detergentes livres de produtos
químicos perigosos. Assim você evita
que seus pacientes e funcionários sejam expostos a eles e também que
não sejam lançados na rede sanitária.
Adquira o hábito de usar quantidades
menores de produtos de higiene e lim-

Combustíveis Fósseis
São substâncias de origem mineral
formadas pelos compostos de carbono há milhões de anos atrás, sendo
recursos naturais não renováveis. Os
três grandes tipos de combustíveis
fósseis são: o carvão, o petróleo e o
gás natural. A queima desses combustíveis é usada para gerar energia,
movimentar motores de máquinas,
veículos e etc, e gera altos índices
de poluição atmosférica, além de
contribuir para a intensificação do
fenômeno do efeito estufa, causando
o aquecimento global.
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... agradando os pacientes...
Que tal servir chá e cafezinho orgânicos? Além de fazerem bem à saúde por
não conter químicos ao longo de sua
produção, a ausência desses químicos
também poupa o ecossistema no qual
esses produtos foram cultivados e protege as pessoas que trabalharam para
a sua produção.
Evite também os copinhos descartáveis. Apesar da praticidade do descartável, o uso de xícaras ou copinhos
de vidro, porcelana ou cerâmica certamente dará um charme ao seu consultório além de evitar maiores danos
ao meio ambiente.
Mostre aos seus pacientes que você
se preocupa duplamente com eles,
pois valoriza o conforto, a saúde e o
meio ambiente.

Instituto Akatu | www.akatu.com.br
Planeta Sustentável | CBCS | Conselho
Brasileiro de Construção Sustentável
índices de poluição atmosférica, além
de contribuir para a intensificação do
fenômeno do efeito estufa, causando
o aquecimento global.

Serviços Públicos
São os serviços básicos, que incluem,
por exemplo, água, eletricidade e gás.
Para haver a oferta desses serviços,
preciosos recursos são colocados em
risco, na medida em que os consumimos numa escala maior do que a capacidade do recurso se regenerar, além
da ocorrência de outros impactos nos
ecossistemas ao longo do processo
para a oferta do serviço.

Água
No planeta Terra 97% da água existente é salgada (mares e oceanos), 2%
formam geleiras inacessíveis, e apenas
1% é água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. Este
1% é distribuído desigualmente ao
redor do mundo para atender a mais
de 6 bilhões de pessoas. Segundo
a Unicef (Fundo das Nações Unidas
para a Infância), menos da metade
da população mundial tem acesso à
água potável. A ONU (Organização das
Nações Unidas) prevê que em 2050
mais de 45% da população mundial não
poderá contar com a porção mínima
individual de água para necessidades
básicas se o consumo do planeta con-
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tinuar nos níveis atuais.
De acordo com os dados do IBGE de
2000, dos 5.391 municípios brasileiros
com rede de distribuição de água, 1.267
convivem com racionamento. Do total
de doenças no país, 60% tem origem
no uso de água de má qualidade. Ainda
que o Brasil tenha 13,7% da água doce
disponível no mundo, ela não está distribuída por igual pelo país.
Apesar dos problemas enfrentados
devido à falta de água no Brasil, apenas
agora a sociedade está se dando conta
dos riscos que representam os esgotos,
o lixo, os resíduos de agrotóxicos e industriais. Diversas fontes de água estão poluídas ou simplesmente secaram
para sempre. Segundo o Programa das
Nações Unidas para o desenvolvimento
(PNUD), no Brasil, em média, são consumidos cerca de 185 litros de água por
dia, excluído o volume desperdiçado e
utilizado na indústria e na agricultura.
A vida no planeta Terra é impossível
sem água, portanto devemos fazer uso
racional deste precioso recurso.

“Estamos diante de uma mudança do padrão civilizatório, e
isso não é fácil. Mas creio que
significa um enorme desafio e
também uma grande oportunidade.” Ricardo Young

De olho nos mananciais:
www.mananciais.org.br

WWF:

www.wwf.org.br

Agência Nacional de Águas:
www.ana.gov.br

Amigo da água:
www.amigodaagua.com.br

Sabesp-Uso Racional da Água:
www.sabesp.com.br

Energia
No Brasil, o consumo de energia elétrica
cresce a cada ano. Em 2007 o crescimento do consumo de energia foi de
5,4%, acima dos 4,5% de 2006 e dos
3,5% em 2005. Para 2008 a Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) estimou
aumento de 5,2%.
No país, os consumos residenciais e
comerciais representam cerca de 42%
do consumo total. O comércio, além de
ganhar novos estabelecimentos com alto
padrão de consumo (shopping centers,
condomínios), ampliaram os dias e horário
de funcionamento. Porém, uma grande
parte desse aumento de demanda de
energia é decorrente de seu desperdício.
Por isso, a economia de energia, além da
economia de recursos financeiros, con-
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tribui significativamente para a preservação do meio ambiente, economizando
recursos naturais não renováveis como
o petróleo e o gás natural.

Eletrobrás Procel :

www.eletrobras.com/elb/main.asp

Agência Nacional de Energia
Elétrica: www.aneel.gov.br
Greenpeace:
www.greenpeace.org/brasil

Energias do Brasil:

www.bandeirante.com.br/energia/
utilidades/dicas_uso_racional/dicas_
uso_racional.asp

O que fazer?
O primeiro passo deve ser avaliar se
não há desperdício em relação à água e
energia utilizadas. Com ações simples
em casa e no consultório, podemos colaborar muito para mudar esta realidade.

... verificando vazamentos...
Identifique os vazamentos de sua clínica. Mesmo os pequenos podem desperdiçar grande quantidade de água.
Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,

um pequeno buraco de 2 milímetros num
encanamento desperdiça até 3200 litros
de água em um dia.

... escovando os dentes...
Você sabia que ao escovar os dentes,
deixar ou não a torneira aberta faz uma
grande diferença? Segundo o Instituto
Akatu se deixarmos a água escorrendo
à toa pelo cano, gastamos em média
até 13 litros de água a cada escovação
(de 2 minutos), quando só precisamos
de 0,5 litros.

... usando a cuba ou cuspideira...
Em média uma cuspideira ligada desperdiça 0,9 litros de água por minuto
chegando a 54 litros de água por hora. Use
a cuspideira apenas quando necessário.
Não a deixe ligada sem necessidade ou
sem uso. No mercado já existem modelos
que economizam água além de acionar o
dispositivo de água através de pedal ou
até mesmo por sensor.

... lavando os uniformes...
Utilize a máquina de lavar sempre com
carga máxima de roupas e na função
de água fria. Você terá o mesmo resultado e economizará água e ener-

25
DENTISTA_VERDE_02.indd 25

6/10/09 5:42:43 PM

Global Footprint Network
É uma organização criada em 2003
com o objetivo de proporcionar um
futuro sustentável, no qual todas as
pessoas tenham a oportunidade de
viver satisfazendo suas necessidades
de acordo com os recursos existentes
no planeta. Um passo essencial para
se criar um futuro comum ao planeta
é medir o impacto humano na Terra,
de maneira que consigamos fazer
escolhas mais sensatas em relação

gia. Reutilizar a água em casa ou no
consultório é outra atitude inteligente. A
água do último enxágüe da máquina de
lavar pode, por exemplo, ser utilizada para
a limpeza do consultório e também para
regar as plantas.
Pendure as roupas no varal em vez de usar
a secadora. Use-a apenas em casos extremos. Também opte pelos aparelhos que
tenham o selo Procel, pois eles apresentam os melhores índices eficiência energética dentro da sua categoria.

... apagando as luzes e trocando
as lâmpadas...

ao meio ambiente. Por isso, a organização estimula o uso da “Pegada
Ecológica”, ferramenta que mede
quanto de terra e água é necessário
para produzir os recursos que consumimos e absorver os resíduos que
produzimos, a partir do uso de tecnologias existentes. Os programas da
Global Footprint Network são designados para influenciar os tomadores

Sempre que possível deixe a luz do sol
iluminar seu consultório. Quando o consultório estiver vazio apague as luzes.
Prefira lâmpadas compactas ou circulares, que além de serem mais econômicas, duram cerca de 13 vezes mais que
as lâmpadas convencionais.

de decisão em todos os níveis da sociedade e para criar massa crítica que
faça uso da “Pegada Ecológica” para
acabar com o desperdício e trazer

“Só existe opção quando se

equilíbrio às economias. Calcule a sua

tem informação. Ninguém pode

pegada:

dizer que é livre para tomar o

http://www.footprintnetwork.org/
en/index.php/GFN/page/personal_

sorvete que quiser se conhece

footprint/

apenas o sabor limão.”
Gilberto Dimmenstein
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Quando for pintar ou reformar o consultório, além de utilizar cores claras
nas paredes e tetos para refletir melhor
a luz do sol reduzindo a necessidade de
luz artificial, busque criar ambientes que
recebam luz natural, assim você utiliza
menos energia, economiza dinheiro e
impacta menos ao meio ambiente.

... usando eletrônicos...
Na hora de comprar eletrodomésticos,
escolha os mais eficientes. É possível
reconhecê-los pelo selo do Procel (nas
marcas nacionais) ou Energy Star (nos
importados).
Configure seu computador para o modo
de economia de energia. O monitor ligado, mesmo com aquele descanso
de tela, é responsável por até 80% do
consumo do computador. Assim, ele
vai desligar automaticamente toda vez
que você se ausentar. E durante a noite
deixe os seus eletrônicos desligados.

... refrigerando os ambientes...
Ventiladores de teto consomem muito
menos energia que os aparelhos de ar
condicionado. Caso prefira o ar condicionado, use-o racionalmente, com portas
e janelas fechadas e os filtros regular-

mente limpos.
O ar condicionado é um dos equipamentos elétricos que mais consome energia. Por isso na hora da compra, escolha
um modelo adequado ao tamanho do
ambiente. Prefira os aparelhos com
controle automático de temperatura
e dê preferência às marcas de maior
eficiência (selo Procel).
Ao instalá-lo, procure proteger sua
parte externa da incidência do sol (mas
sem bloquear as grades de ventilação).
Em dias de inverno tente não ligá-lo.
Desligue-o quando o ambiente estiver
desocupado e evite o frio excessivo,
regulando o termostato.
Use roupas leves no verão! Já existem
diversos escritórios pelo mundo mudando os códigos de vestimenta para
reduzir a necessidade de refrigeração.

Resíduos
É tudo o que você não usa mais e joga
fora ou que é descartado durante o processo de fabricação. No Brasil, a coleta
de lixo gira em torno de 162 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, sendo
que apenas 46,6% desse total recebem
tratamento adequado.
O acúmulo de resíduos em lixões ou
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aterros sanitários tem apresentado
uma necessidade de terras, tanto para
depósito como para tratamento, cada
vez maior. Não raro, essas áreas poluem
o solo e as águas superficiais e subterrâneas, como também agravam o aquecimento global pela emissão de gases
de efeito estufa.
No caso dos dentistas, nas últimas décadas alguns materiais odontológicos
historicamente utilizados pelos profissionais vêm sido substituídos por outros
por causarem comprovados danos à
saúde humana e ao meio ambiente. Entretanto, em muitos consultórios a prática persiste e uma mudança de hábito
deve ser incentivada.

utilizam uma enorme quantidade de embalagem. Evite comprar produtos “superembalados” dando sempre preferência aos produtos com refil ou com uma
quantidade menor de embalagens.
Embalagens do tipo “caixinha-dentrode-um-saquinho-dentro-da-caixinhadentro-de-um-plastiquinho” geram uma
quantidade enorme de lixo. Separe as
embalagens e recicle.

... usando radiografia digital...
Troque sua máquina de radiografia convencional por uma digital. A diferença
básica da digital para a convencional está
no uso de sensores no lugar dos filmes
radiográficos, reduzindo-se o tempo de

O que fazer?
... reduzindo as embalagens...
Em primeiro lugar, como visto pelo levantamento feito nos consultórios, os
produtos odontológicos geralmente

“O conhecimento de qualquer
tipo causa uma mudança na
consciência de onde é possível
criar novas realidades.”
Deepak Chopra
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exposição e a dose de radiação.
O aparelho de raios-x digital é mais eficiente e gera menos impacto, pois além
de não utilizar filmes à base de poliéster
(derivado de petróleo) nem produtos
químicos para revelação, como o fixador
que retém metal pesado (prata), reduz
em torno de 90% a exposição dos pacientes à radiação.
Caso você não tenha condições de trocar seu equipamento de radiografia recicle o fixador que contém prata que pode
conter até 4 gramas do metal por litro. No
filme fotográfico, cada rolo de filme libera
aproximadamente 0,659 gramas de prata. Ela pode ser recuperada e revendida,
reciclada e não ir esgoto abaixo, o que
inclusive é proibido por lei.

“Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos atentos e
comprometidos pode mudar o
mundo. Na verdade, isso é o que
sempre ocorreu.”
Margaret Mead

... reduzindo o mercúrio...
O amálgama dental é um dos materiais
restauradores mais utilizados nas clínicas odontológicas. Um de seus componentes é o mercúrio que, apesar de ser
um material altamente tóxico, vem sendo utilizado na maioria dos consultórios
odontológicos brasileiros devido a sua
fácil manipulação, alta durabilidade e
baixo custo.
O mercúrio provoca diversos impactos
negativos ao meio ambiente e aos seres
vivos. O processo de contaminação do
meio ambiente ocorre pela má utilização
deste metal e também pelo descarte irresponsável nos lixos, terra, água e ar.
Volátil à baixa temperatura, o mercúrio
promove a contaminação das nuvens.
Estas, por sua vez, ocasionam à longa
distância chuvas tóxicas, depositando o
metal no solo, nos rios, lagos e oceanos.
Segundo estudo realizado por pesquisadores do Laboratório de Saúde Ambiental da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo esti-
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ma-se que 8 toneladas de mercúrio oriundas de consultórios odontológicos são
despejadas no meio ambiente todo ano.
Os resíduos de mercúrio devem ser
separados e armazenados em recipientes hermeticamente fechados, sob
selo d’água e enviados posteriormente
para recuperação ou reciclagem.
Para minimizar e controlar a contaminação
ambiental podem ser instalados equipamentos de coleta e segregação nas
saídas de água (efluentes) das clínicas
odontológicas, para que os resíduos de
mercúrio sejam submetidos a tratamento.
Substitua as ligas de mercúrio por ligas
de resinas, que além de apresentar um
resultado estético superior não agridem
tanto o meio ambiente.

... o flúor...
Usado na odontologia em dentifrício,
solução para bochecho e selantes, o flúor
ajuda a reduzir o número de cáries. Porém,
quando usado em excesso pode causar diversos problemas. Portanto, deve ser usado racionalmente. Procure utilizar pequenas quantidades de gel por moldeira.

... perfurocortantes...
O descarte final de todo material perfu-

Serviços Ambientais
Serviços oferecidos pelo meio ambiente, dos quais os seres humanos dependem para sua sobrevivência. Os
serviços são classificados em categorias diferentes, definidas por suas funções: suprimento (alimento, água),
regulação (clima, doença, fluxo de
água), cultura (recreação, contemplação espiritual), e suporte (ciclo de
nutrientes).

rocortante deve ser feito em recipiente
rígido, estanque, vedado e identificado
pela simbologia de substância infectante
e contendo solução desinfetante e ser
descartado junto com o lixo hospitalar.
Existe disponível no mercado o equipamento desintegrador de agulhas: evita a
contaminação e diminui a quantidade de
resíduos a ser enviado para a incineração.

... as brocas...
Dê preferência às com base de aço
inoxidável. Esse metal pode ser reciclado, reduzido ou re-manufaturado. De
fato, estas propriedades representam
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um recurso particular do aço inoxidável,
que é, teoricamente, 100% reciclável.
Destine um recipiente para armazenar
estas brocas e procure uma cooperativa
ou metalúrgica que recicle esse material.

... o tubo dental...
Envie os tubos de creme dental usados em seu consultório para reciclagem. Hoje já existem empresas que
os reciclam. Algumas utilizam os tubos
como matéria-prima para a fabricação
de telhas e placas que servirão para a
produção de móveis de escritório, mesas, cadeiras, porta-lápis e uma infinidade de outras peças.
Incentive seus pacientes a fazer o mesmo, montando em seu consultório um
ponto de coleta de tubo dental e destinando-os a reciclagem.

... as escovas dentais...
Por serem um produto de uso pessoal
rapidamente descartado, enchem lixões
e aterros sanitários. Os cabos são feitos

de plástico e podem demorar cerca de
400 anos para se decompor. Como alternativa, existem escovas feitas de
polímeros biodegradáveis que possuem
propriedades similares aos plásticos
convencionais, que são de origem
petroquímica. Esses polímeros são
degradados no solo pela ação de microorganismos em questão de poucos meses.
Além disso, por que trocar uma escova
de dente inteira quando precisamos trocar mesmo só a cabeça? Uma campanha
junto aos fabricantes poderia inovar a fabricação de escovas de dente e reduzir o impacto deste produto no meio ambiente.

...escolhendo a solução para
bochecho...
Se apenas bochechamos, gargarejamos
e cuspimos, por que a preocupação com
os compostos das soluções bucais?
Primeiro, porque as membranas mucosas

“Que maravilha é ninguém precisar esperar um único momento
para melhorar o mundo.”
Anne Frank
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Recursos Naturais
Recursos naturais são elementos da
natureza que em seu estado natural são utilizados pelo homem com
o objetivo do desenvolvimento das
nossas sociedades. Existem recursos
renováveis e não renováveis.
Recursos renováveis são bens da natureza que podem ser submetidos
a um uso contínuo durante longos
períodos de tempo sem que seus estoques percam quantidade ou qualidade, nem tampouco sua capacidade
para se regenerar naturalmente,
desde que sejam explorados de modo
adequado. Como por exemplo, o solo,
a água, e as florestas.
Recursos não renováveis seriam os
bens da natureza cujos estoques não
se regeneram naturalmente e que
se esgotam a uma velocidade que
depende do grau de sua exploração, como por exemplo, os metais, o
petróleo, o carvão e o gás natural.

da boca são altamente absorventes, fazendo o organismo absorver o produto
mesmo se não há ingestão. Segundo,
porque após cuspir, o produto desce ralo

abaixo podendo contaminar a água. Procure as soluções livres de colorantes artificiais e adoçantes, pois estas contêm
menos químicos, fazendo menos mal à
saúde e ao meio ambiente.

Outros resíduos importantes
Além dos itens comumente encontrados nos consultório, outros resíduos que
fazem parte do dia-a-dia de qualquer
residência, consultório, escritório podem
ser escolhidos de forma a não comprometer a saúde das pessoas e do meio
ambiente. É bom lembrar também que
grande parte dos resíduos produzidos
pode ser reaproveitado ou reciclado.
Portanto, antes de descartar alguma
coisa, devemos perguntar: Posso reutilizar? Posso reciclar? Posso reduzir a
minha produção de resíduos?
Existem alguns tipos de resíduos que
não podem ser tratados como lixo normal. Produtos como lâmpadas, pilhas,
baterias de celular, restos de tinta ou
produtos químicos devem ser destinados a locais apropriados. Em muitos
casos as empresas que os produzem
estão sendo obrigadas por lei a recolher
esses produtos após o descarte pelo
consumidor. Fiscalize.
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... as lâmpadas...
As fluorescentes podem representar um
grave risco à saúde humana e ao meio
ambiente, devido à presença de metais
pesados, principalmente o mercúrio. Ao se
romperem as lâmpadas expelem mercúrio,
contaminando pessoas e o meio ambiente.
As lâmpadas usadas devem ser armazenadas separadas do restante do lixo
e em local seco. As próprias caixas da
embalagem protegem as lâmpadas
contra eventuais choques que possam
provocar sua ruptura. Escolha lâmpadas
com baixo teor de mercúrio.

... pilhas e baterias...
Fabricantes, importadores, redes autorizadas de assistência técnica e os
comerciantes de baterias são obrigados a coletar, transportar e armazenar
o material de acordo com a Resolução
nº 257 de 30.06.1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
Produtores e importadores também são
os responsáveis pela reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final
ambientalmente adequada do produto.
Qualquer pilha ou bateria mesmo que
em quantidades pequenas contém
metais pesados.

Verifique na embalagem das pilhas comuns se elas devem ou não ser devolvidas
ao fabricante para serem recicladas. As

Banco Real
Coleta de baterias em todo o Brasil
http://www.bancoreal.com.br/sustent
abilidade/index.htm?stUrl=/sustent
abilidadenobancoreal/praticasdege
stao/Paginas/papapilhas.aspx

Instituto GEA
www.institutogea.org.br

Grupo Pão de Açúcar
Estação de Reciclagem Pão de Açúcar/
Unilever: posto de coleta voluntária
de embalagens pós consumo
http://www.grupopaodeacucar.com.
br/meioambiente/default_area.
asp?cod_area=0

Compromisso Empresarial para
Reciclagem (CEMPRE)
www.cempre.org.br

Recuperação de prata e tratamento de efluentes
www.reciclage.com.br

Programa de Reciclagem de Amálgama Odontoprev - Laboratório de
Resíduos Químicos da Faculdade de
Odontologia de Bauru (FOB) - Universidade de São Paulo (USP)
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pilhas alcalinas por atenderem as normas
de segurança podem ser jogadas no lixo
normal.
As empresas de baterias de telefone celular e telefone sem fio devem informar em
seus manuais a maneira de descarte correta. Caso tenha alguma dúvida referente
ao descarte de pilhas e baterias, entre em
contato com o fabricante do produto.

Mobilidade
Inclui todas as formas pelas quais nos
movemos de um local a outro, seja dirigindo, andando a pé, pedalando, andando de ônibus, trem, avião, barco, ou
qualquer outro meio de transporte. Em
muitos casos o transporte que
utilizamos depende da queima
de combustíveis fósseis, um
dos maiores responsáveis
pelo agravamento do aquecimento global. Além disso,
pela queima de combustíveis
fósseis também liberamos

para a atmosfera outros compostos
que são altamente prejudiciais à saúde,
especialmente causando doenças pulmonares.
Na cidade de São Paulo, por exemplo,
com a maior frota de veículos do país,
chegando a uma média de um carro
para cada dois habitantes, pesquisas
do laboratório de Poluição Atmosférica
Ambiental da Faculdade de Medicina
da USP apontam que na cidade vive-se
em média dois anos a menos por causa
da poluição e também cerca de 3 mil
pessoas morrem todo ano na capital
devido a má qualidade do combustível
disponível.

O que fazer?
Há inúmeras formas de reduzir nossa
dependência desse recurso, reduzindo
o stress, trazendo benefícios à saúde,
e ainda influenciar as pessoas à nossa
volta para fazer o mesmo.
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...planejando seus deslocamentos...
Faça o planejamento dos seus deslocamentos. Estamos acostumados a sentar
no conforto do nosso automóvel e muitas vezes fazer viagens desnecessárias
ou percorrer distâncias que poderiam
ser realizadas usando outros meios.

longas. Se está com pressa, pedale.
Você provavelmente chegará ao seu
destino mais rápido do que se fosse de
carro, já que não precisará ficar “preso”
no congestionamento. Caminhar e pedalar, além de evitar a emissão de carbono
para a atmosfera, faz bem à saúde e
aumenta sua qualidade de vida.

... andando a pé ou pedalando...
Nas grandes cidades do Brasil, com
o trânsito caótico, muitas vezes nos
horários de pico a velocidade dos veículos chega a ser inferior à de bicicletas
e carroças. Nesse caso, ir a pé ou de
bicicleta pode significar ganho de tempo.
Pode parecer óbvio, mas prefira caminhar
quando as distâncias não forem muito

“Precisamos de uma explosão
na consciência das pessoas... É
um fenômeno mundial. Cada um
de nós é a causa do problema e
cada um de nós é a solução do
problema”.
Al Gore
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... montando um bicicletário...
Para os já adeptos da bicicleta, é muitas
vezes frustrante não encontrar estacionamentos apropriados para guardá-la.
Mostre aos seus pacientes que você se
preocupa e incentiva o uso da “magrela”.
Reserve um espaço no seu consultório
para um bicicletário.

Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental

... indo de ônibus, trem ou metrô...

Bicicletada

Procure se informar sobre as rotas de
ônibus, trem ou metrô ao redor de sua
casa e consultório. Temos o hábito de
reclamar sobre a qualidade do transporte público mas muitas vezes nem
sabemos se há a oferta ou não. Se não
possui o hábito de utilizar transporte
público, comece aos poucos. Deixe o
carro em casa um dia por semana.

... dando ou pegando carona...
Como a grande maioria dos carros que
rodam em grandes centros urbanos
leva em média 1,2 ocupantes por carro,
compartilhe seu carro. Pratique a carona
solidária em sua casa, rua ou trabalho e
diminua a emissão de gases para a atmosfera. Já existem até softwares que
ajudam a combinar horários e locais para
montar um eficiente sistema de carona

Transporte Sustentável
www.cetesb.sp.gov.br/Ar/emissoes/
sustentavel.asp

www.bicicletada.org

Secretaria do Meio Ambiente
de São Paulo
Mutirão da Carona
www.ambiente.sp.gov.br/mutiraodacarona/

O que mais posso fazer?
... sensibilizando os pacientes...
Converse com seus pacientes sobre os
problemas relacionados ao meio ambiente e ao aquecimento global sem fazer
terrorismo e sem bancar o “eco-chato”.
Lembre-se que você exerce uma boa
influência em seus pacientes, além do
que eles estarão de boca e ouvidos
abertos para te ouvir.
A idéia não é deixá-los sem esperança,
mas bem informados de seus direitos e
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deveres e influenciá-los a agir melhor
em prol do planeta.
Converse com calma com aquele paciente mais cético, mostre a ele que as
atitudes citadas no manual do Dentista
Verde podem ajudar a mudar o mundo
para melhor. Se você é o cético, comece
a pensar no assunto. Afinal, todos nós
somos responsáveis pela condição que
o planeta está e devemos tomar algumas atitudes para reverter esse jogo a
favor da sustentabilidade.

... tornando-se um multiplicador...
Na medida em que essas pequenas mudanças de atitude se tornarem visíveis,
cada cantinho do seu consultório oferecerá uma mensagem aos seus pacientes:
de que uma nova forma de ver o mundo é
possível e necessária. Dar o exemplo é a
melhor forma de convencimento.
Além disso, o seu consultório pode se
tornar um catalisador de boas idéias.

“Você não consegue escolher
como você vai morrer, ou quando.
Você consegue apenas decidir
como você vai viver. Agora.”
Joan Baez

Proponha novas idéias, instigue os seus
pacientes e colegas de profissão a fazer
o mesmo, torne o seu consultório um
ponto verde: faça a coleta de tubos de
pasta de dente, escovas e embalagens
de fio dental e envie para a reciclagem.

... plantando árvores...
Como uma forma de compensar as
inevitáveis emissões de carbono para
a atmosfera, o projeto do DENTISTA
VERDE elaborou uma iniciativa denominada “Bosque do Dentista Verde”, na
qual os dentistas poderão contribuir

Metais pesados
São metais quimicamente altamente
reativos e bio-acumulativos. Isto significa que o organismo não é capaz
de eliminá-los. Apesar dos seres humanos precisarem de certas quantidades de alguns desses metais para
realizarem funções vitais do organismo,
em quantidades excessivas podem se
tornar altamente tóxicos e prejudiciais à saúde humana e dos animais. Alguns exemplos são o arsênico, chumbo, cádmio, mercúrio,
cromo e manganês.
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para o plantio de árvores visando o sequestro de carbono na atmosfera, colaborando na redução do efeito estufa
e aumentando a qualidade de vida de
todos. Entre em contato com a Turma
do Bem e saiba como participar.

... plantando idéias para além do
consultório...
Por fim, mas não menos importante, expanda essas iniciativas para a sua casa,
seu prédio ou seu condomínio. Converse
com seus filhos, seus pais, seus amigos
e seus vizinhos. Dialogar com pessoas
diferentes ajudará a enxergar a realidade por outros ângulos e novas idéias
poderão surgir. Agora só resta começar.
Seus pacientes e o planeta agradecem.

“Não pode existir conhecimento sem emoção. Podemos
estar cientes da verdade, mas
até que tenhamos sentido
sua força, ela não é nossa. À
cognição do cérebro deve ser
acrescentada a experiência
da alma.”

Arnold Bennett
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parte deste processo.

“Qualquer que seja a coisa boa que construimos, ela acaba por nos construir.” Jim Rohn
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R. Sousa Ramos, 311 | Villa Mariana
CEP. 04120-080 São Paulo | SP.
Fone|Fax: 55 11 50847276 | 55 11 5084-1399

www.turmadobem.org.br
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