
Por um setor saúde que promova 
ambientes saudáveis para todos   

 

 
PERGUNTAS FREQUENTES E ASPECTOS A LEVAR EM CONTA 

 
Os termômetros digitais podem se molhar? 
Não podem molhar  
 
Como realiza a limpeza dos termômetros digitais? 
Por fricção, com algodão embebido em álcool a 70%,  
 

Os termômetros digitais não usam pilhas com mercurio? 

Sím, a maioría dos termómetros digitais disponíveis no mercado utilizam pilhas com 
mercurio. No entanto, podemos levar em consideração algun pontos. Para começar, o 
teor de mercúrio em termômetros é pelo menos 80 vezes maior do que a bateria. Em 
segundo lugar, as taxas de quebra de termômetros de vidro são maiores do que a 
substituição das baterias, por isso, mesmo que eles contenham a mesma quantidade 
de mercúrio, a contribuição de mercúrio para o ambiente seria maior quando se usa o 
primeiro . 

Finalmente, estão surgindo mais atividades destinadas a eliminar ou reduzir a 
utilização de mercúrio nas pilhas. Em muitas partes do mundo se pode adquirir pilhas 
botão livres de mercúrio. Aumenta a exigência de produtos que não comprometem a 
saúde pública e o meio ambiente. É uma questão de tempo que esse problema se 
resolva. 

 
Os termómetros digitais são igualmente precisos? 
Sím, termómetros digitaís também contam com exigências com relação ao nível de 
precisão.  

Tal como sucede com a maioría dos produtos (com ou sem mercurio) sua precisão 
depende da qualidade e técnica de fabricação. As entidades normatizadoras, como 
ASTM Internacional, desenvolveram protocolos para ajudar a comunidade de atenção 
à saude a identificar alternativas exatas. É importante que o setor saúde e os governos 
garantam que os termómetros adquiridos respeitem as normas e protocolos de ensaio 
certificados e outros procedimentos reconhecidos a nivel nacional e internacional, 
oferecendo produtos  com a precisão requerida. 

 
Os termômetros digitais devem ser calibrados? 
Sim, o fabricante recomenda comprovar a cada dois anos, a precisão do sensor de 
temperatura em um laboratório autorizado. 
 
Como são descartadas as pilhas usadas? 
A gestão ambiental adequada das pilhas deve começar com a escolha do produto, por 
tanto é importante a qualidade do mesmo no momento de escolher. Sugere-se adquirir 
pilhas com o rótulo “livre de mercúrio”. A disposição das pilhas será feita de acordo 
com as normativas locais vigentes nas respectivas jurisdições. Buscar implementar no 
momento da compra que as esgotadas possam ser entregues para que o produtor 
seja responsável de sua disposição final segura 

 


