Por um setor saúde que promova
ambientes saudáveis para todos

FERRAMENTA PARA ELIMINAR O
MERCÚRIO EM UM
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE.
Una vez que seu estabelecimento de saúde tenha adotado um compromisso
de eliminação do mercúrio, é importante ir pondo em marcha um inventário
de elementos e equipamentos com mercúrio. Sugerimos seguir os passos da
“GUIA PARA A ELIMINAÇÃO DO MERCÚRIO EM ESTABELECIMENTOS DE
SAÚDE” e começar por substituir os produtos ou equipamentos onde as
alternativas estão mais facilmente disponíveis e cujo uso costumar estar mais
expandido no estabelecimento. Recomendamo-lhe, então, começar
substituindo os termômetros, os esfingomanômetros e os tubos gastrintestinais
que contêm mercúrio.
A seguinte é uma lista de produtos e equipamentos que costumam conter
mercúrio nos estabelecimentos de saúde. Esta lista não está completa, porém,
envolve os principais artigos que contêm mercúrio dentro de um
estabelecimento de saúde.

Termômetros
Termômetros para medir a temperatura corporal
Termômetros de Clerget para a prova do açúcar
Termômetros de sistemas de frio e calor
Termômetros de incubadoras e de banhos de água
Termômetros de mínimo e máximo
Termômetros da prova do líquido em cristal (armado)
Esfingomanômetros
Tubos ou sondas gastrintestinais
Tubos ou sonda de Cantor
Dilatadores esofágicos (Bougie)
Tubos ou sondas de alimentação
Tubos de Miller-Abbott
Amálgamas dentais
Pilhas ou baterias em aparelhos de uso médico
Alarmes
Analisadores de sangue
Desfibriladores
Audiofones
Contadores
Monitores
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Marca-passos
Bombas
Balanças
Transmissores de telemetria
Ultrassom
Ventiladores
Pilhas de uso em aparelhos não médicos
Lâmpadas
Fluorescente
Germicida
Sódio de alta pressão, vapor de mercúrio
Ultravioleta
Termostatos (não digitais)
Termostatos de sondas de equipamentos elétricos
Indicadores de pressão
Barômetros
Manômetros
Vacuômetros
Produtos químicos e farmacêuticos que podem conter vestígios de
mercúrio como contaminante ou como agregado
Soluções para lentes de contato e outros produtos oftálmicos que
Contenham timerosal ou nitrato de fenilmercúrio
Diuréticos com mersalil e sais de mercúrio
Kits para o teste precoce de gravidez, contendo preservativos de
mercúrio
Solução aquosa de merbromin
Nebulizador nasal com timerosal, acetato de fenilmercúrio ou nitrato de
fenilmercúrio
Vacinas com timerosal (principalmente em vacinas de hemophilus,
hepatite, raiva, tétanos, gripe, difteria e pertusis)
Limpadores e desengordurantes com soda cáustica ou cloro
contaminados com mercúrio
Ácido acético
Kits de análise de anticorpos
Antígenos
Antissoros
Soluções buffer
Kits de calibração
Calibradores
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Diluentes
Kits para enzimas de imunoensaio
Rastreadores enzimáticos
Etanol
Enzimas de extração
Fixadores (B5, Zenker)
Reativos hematológicos
Hormônios
Reativos para imunoeletroforeses
Kits de controle negativos
Reativo de fenobarbital
Reativo de fenitoína
Kits de controle positivo
Hidróxido de potássio
Soro de coelho
Bactéria Shigella
Hipoclorito de sódio
Reativos para análise de urina
Soluções de lavagem

