
Por um setor saúde que promova 
ambientes saudáveis para todos   

 

 

MERCÚRIO EM DISPOSITIVOS HOSPITALARES 
 
Quanto mercúrio existe nos equipamentos hospitalares?  
Muitos hospitais fazem esta pergunta para priorizar o esforço na redução de mercúrio 
e além disso, poder entender a potencial liberação de mercúrio quando produzido um 
derramamento.  

Na seguinte tabela há uma estimativa do conteúdo de mercúrio. Podem existir 
variações de acordo com o modelo e o fabricante.  

 

 

Tabela 1. Mercúrio em Dispositivos Médicos 
Recopilado por Bill Ravanesi de Saúde sem Dano 

Dispositivo  Médico Quantidade aproximada de mercúrio 

Termômetros clínicos   0.5 g - 1.5 g 

Termômetros de laboratório  3 g - 4 g 

Tensiômetros de parede e  unidades portáteis   110 - 200 g 

Maloney ou Hurst bougies (Dilatadores esofágicos)
1, 2 Um tubo pode chegar a conter 1361 g de  Hg 

Tubos Cantor 
1 54 g - 136 g 

Tubo Miller Abbott 
1  136 g 

Tubo Dennis 
1 136 g 

Cateter Foley 
1 68 g  

Tubos fluorescentes   
10 - 50 mg por tubo, depende do tamanho e 
modelo 

 
1. Informação do Medical Device Reporting System (MDR) de US Food and Drug Administration 

(FDA). MDRs são relatórios de casos de perigo de vida por falha nos insumos.  
2. Maloney ou Hurst bougies têm aproximadamente 75 cm de comprimento e uma 

variedade de diâmetros que vai de 0,5 a 2 cm. Estão, comumente, nas salas de cirurgias, 
laboratórios gastrointestinais e setores de endoscopia. 
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Tabela 2. Mercúrio em Produtos do Edifício 
Recopilado por Todd Dresser de Burlington, Massachusetts, Junta de Saúde 

Produtos do Edifício Quantidade  aproximada de mercúrio 

Tubos de luz fluorescente 
10 - 50 mg por tubo, dependendo do tamanho 
e modelo 

Lâmpadas de alta densidade de descarga 10 - 250 mg 

Termostatos 
3 g. por interruptor (algumas unidades podem 
ter até 6 interruptores) 

Interruptores de mercúrio, incluindo: 
mecânicos/interruptores de nível, interruptores 
de contato. 

3.5 g. - por interruptor 

Medidores de Fluxo Cerca de 5 Kg 

Sensores de fogo 3 g 

Reguladores de gás e medidores 
Medidores de gás antigos contêm cerca de 2 - 
4 g de mercúrio 


