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Em direção ao cuidado da saúde livre de mercúrio 

Compromisso para a eliminação 
do mercúrio e dos elementos que 
o contenham 
 
 
 
Visto: 
 
- Que os hospitales e os centros de saúde representam uma importante fonte de emissão de 
mercúrio no ambiente, e que este setor pode fazer algo para mudar este panorama.  
 
Considerando que: 
- o mercúrio elemental e os compostos de mercúrio são perigosos para a saúde humana e o 

meio ambiente. 
- o mercúrio empregado nos hospitais representa uma fonte potencial de exposição aos 

pacientes, profissionais e para a população em geral.   
- a política da Organização Mundial de Saúde sobre o mercúrio no setor de cuidado de saúde 

expressa que a curto prazo devem estabelecer planos de redução do uso de equipamentos 
com mercúrio e a substituição por alternativas mais seguras. 

 
O Hospital ..., da cidade ..., como instituição provedora de saúde, comprometido com a saúde de 
seus pacientes, dos profissionais e da comunidade, adota o compromisso de reduzir 
progressivamente, com o objetivo final de eliminar, o emprego de produtos que contenham 
mercúrio. 
 
Específicamente, o Hospital se compromete a levar adiante as seguintes medidas para fazer desta 
instituição um Modelo de Responsabilidade ambiental através da substituição do mercúrio e dos 
dispositivos que o contenham.  
 
- Realizar uma auditoria de mercúrio para identificar todos os seus usos e fontes na nossa 

instituição. 
- Investigar e identificar os dispositivos e produtos que podem ser substituídos por alternativas 

livres de mercúrio de maneira imediata. 
- Descontinuar a compra de equipamentos contendo mercúrio onde existem alternativas. 

Desenvolver e implementar uma “Política de Compras Livre de Mercúrio” e comunicar aos 
provedores sobre a nova política para trabalhar em equipe na busca de alternativas ao 
mercúrio. 

- Substituir sempre que possível os equipamentos e produtos com mercúrio existentes por 
equipos não perigosos. 



 
Saúde sem Dano – América Latina 

 
Tamborini 2838 

1429 Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
Tel/fax: +5411 4545 7204 
info@saudesemdano.org 
www.saudesemdano.org 

- Desenvolver e implementar um programa de segregação para os resíduos de mercúrio 
enquanto se coloca em prática a substituição, ou nos casos onde eles ainda não estão 
disponíveis as alternativas.  O programa deve procurar uma disposição final adequada, 
evitando a incineração. 

- Informar aos profissionais sobre as conseqüências para a saúde e o ambiente do uso de 
mercúrio no setor saúde. Informar o público sobre nossa preocupação com o meio ambiente e 
a saúde da comunidade e sobre as medidas tomadas para eliminar o aporte de mercúrio ao 
meio ambiente. 

- Avaliar o custo de um “Programa de Manejo de Mercúrio” que inclua os custos associados a 
limpeza correta em caso de derrame, os custos com higiene e segurança e  na coleta e 
tratamento dos resíduos tóxicos perigosos. 

- Apoiar as iniciativas legislativas que levem adiante o estabelecimento de normas obrigatórias 
de redução progressiva do uso de mercúrio na saúde. 

 
Este compromisso reflete nosso interesse em reduzir o uso de mercúrio assim como as emissões 
de mercúrio ao ambiente.   
 
Nesta cidade, dia / mês / ano 
 
 
Dr.  
Diretor 
Hospital xxx 

 


