
                                                                                                            
 
 
Dictamen final del Comitè Científic de Riscos Sanitaris i Mediambientals de la 
Comissió Europea (SCHER), sobre l'ús de l'amalgama dental 
(2014) 
 
L'amalgama dental, un aliatge de mercuri i plata, s'ha utilitzat durant més de 150 anys per al 
tractament de la càries dental, a causa de les seves excel·lents propietats mecàniques i de 
durabilitat. L'amalgama dental constitueix el segon ús de mercuri més gran a la Unió Europea, 
després del de la indústria del clor-alcalí. Les emissions de mercuri de les clíniques dentals 
també es troben subjectes a la legislació d'aigües de la UE, ja que el mercuri està classificat 
com a substància prioritàriament perillosa, segons la Directiva marc sobre l'aigua. 
 
L'objectiu d'aquest nou Dictamen és avaluar, arran de la nova informació disponible des de 
2008, si és necessària una modificació de l'avaluació científica dels riscos mediambientals i els 
efectes indirectes a la salut, a causa del mercuri a l'amalgama dental. 
 
La concentració potencial de mercuri a les aigües de superfície s'ha estimat considerant tres 
escenaris possibles (més dolent, mitjà i millor escenari) i s'ha comparat amb els estàndards de 
qualitat ambiental establerts en la legislació de la UE, amb l'objectiu d'identificar concentracions 
que puguin superar aquests estàndards i puguin indicar el risc per a l'ecosistema aquàtic. 
 
Els casos d'escenaris més dolents i millors representen escenaris extrems, però probables a 
Europa, si més no en l'àmbit local. 
 
Una altra preocupació de la contribució de l'amalgama dental al total de les emissions 
antropogèniques de mercuri al medi ambient es relaciona amb el potencial d'aquest metall a la 
bioacumulació i biomagnificació a la cadena alimentària, fet que es dóna en alts nivells 
d'exposició per als principals depredadors (incloent-hi els humans) i un risc associat a la 
intoxicació secundària. 
 
Només per al més dolent dels escenaris, en unes condicions locals extremes (densitat màxima 
de dentistes, ús màxim del mercuri, juntament amb l'absència de dispositius de separació), el 
SCHER conclou que la concentració de mercuri pot estar per damunt del llindar de seguretat 
establert per la legislació europea, amb un potencial de risc per a l'ecosistema aquàtic, la 
bioacumulació i el risc d'enverinament secundari en els éssers humans. Aquest risc depèn, 
tanmateix, de la taxa de metilació de mercuri inorgànic que pot diferir segons les condicions 
d'exposició. 
 
SCHER suggereix que el compliment del llindar de la Directiva marc sobre l'aigua contribuiria a 
la salvaguarda de l'ecosistema i també a la prevenció dels efectes en la salut humana. 
 
Pel que fa a les alternatives lliures de mercuri per a ús dental, el SCHER va concloure que la 
informació de què disposa no permet una profunda avaluació del risc mediambiental. 
 
El Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya van acordar evitar l'ús de les amalgames dentals en els nens i en les 
dones embarassades, no pas per tenir cap efecte sobre la salut del portador de l'amalgama, 
sinó com una mesura encaminada a evitar els problemes mediambientals que se'n deriven.  


