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Resumo 
Investigou-se a diferença entre os valores de erro e incerteza de medição de termômetros clínicos 

e de que forma esse conhecimento é importante para a sociedade, tanto no aspecto de saúde 
pública como de meio ambiente. Desenvolvido no laboratório de calibração industrial do IFRJ, 

onde selecionamos, quatorze termômetros clínicos: sete de mercúrio e sete digitais, de diferentes 

marcas. Nossas análises determinaram o erro e a incerteza de medição, existentes nos 

termômetros clínicos analisados. Essas características apontam para uma segurança metrológica 

do termômetro clínico digital, podendo substituir os termômetros clínicos de mercúrio. 

Palavras-chaves: metrologia térmica; cidadania; termômetros clínicos  

 

1. Introdução 

A partir dos anos 2000, houve uma tendência mundial em reduzir/eliminar o uso do mercúrio para evitar 

a contaminação ambiental e humana devido as características altamente tóxicas deste elemento. No 
Brasil, desde 2001, os então Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde proibiram o uso do termômetro 

clínico de mercúrio nas unidades do Serviço Nacional de Saúde. 

Em maio de 2010, jornais impressos e online [1,2] divulgaram a atuação de entidades ligadas às áreas 
de saúde e meio ambiente ao entregarem um documento à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) solicitando a proibição do uso e da fabricação de termômetros de mercúrio no Brasil. Esse 

documento propunha a criação de um programa de substituição desses termômetros por outros não 

tóxicos. Em 2013, o Brasil assinou Convenção de Minamata sobre Mercúrio1, que debateu os riscos do 
uso do mercúrio para a saúde e para o meio ambiente e a eliminação em diferentes processos industriais 

de produtos como pilhas, lâmpadas e equipamentos para saúde, além de estabelecer medidas de controle 

das emissões de mercúrio na atmosfera, no solo e na água. 
 

1 A Convenção de Minamata é um tratado internacional celebrado em 2013, com cerca de 140 países, que define 

as diretrizes de gerenciamento e avaliação dos resíduos e das emissões de mercúrio. O nome do acordo é uma 

referência às mais de 700 pessoas que morreram após consumirem peixes contaminados por mercúrio da Baía de 

Minamata, no Japão. 
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Somente em janeiro de 2019, a resolução RDC nº 145/2017 [3] — aprovada pelo Ministério da Saúde 

e ANVISA em cumprimento ao compromisso assumido na Convenção de Minamata — proibiu a 

fabricação, importação e comercialização de equipamentos em serviços de saúde que utilizam coluna de 

mercúrio (como termômetros e esfigmomanômetros) em todo o país. A medida também inclui o descarte 
dos resíduos sólidos contendo mercúrio, conforme as normas definidas pela resolução RDC nº 306/2004 

para os órgãos ambientais Federal e Estadual.  

Ainda que o uso doméstico de termômetro de mercúrio não esteja proibido pela resolução da 
ANVISA [3], sua compra está. Por isso e também pela segurança, facilidade e rápida leitura, o 

termômetro clínico digital tem sido amplamente utilizado para medição da temperatura corporal.  

Em função dessas mudanças, surgem algumas indagações: a substituição do termômetro clínico de 

mercúrio pelo digital traz maiores erros e incertezas de medição na determinação da temperatura 
corporal dos pacientes? O termômetro clínico de mercúrio é mais exato e preciso que o termômetro 

digital? [4] 

Essas questões motivaram a análise metrológica desses dois tipos de termômetros clínicos. Devido à 
pouca divulgação sobre a exatidão e precisão do termômetro clínico digital em relação ao termômetro 

clínico de mercúrio, este estudo procurou determinar a diferença no valor da temperatura corporal 

medida por termômetros clínicos de mercúrio e digital de forma a contribuir para o conhecimento do 
cidadão no que tange a segurança e a importância dessa mudança. Numa abrangência socioambiental, 

nosso estudo está direcionado às relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA), uma 

vez que busca explorar os conhecimentos científicos-tecnológicos numa abordagem mais reflexiva e 

crítica de forma a instrumentalizar o cidadão para tomar decisões conscientes acerca de problemas que 
envolvem a realidade atual. [5,6]  

 

2. Metodologia 

O estudo foi realizado no laboratório de calibração industrial do Instituto Federal do Rio de Janeiro – 

IFRJ/campus Nilópolis, localizado no município de Nilópolis, região da Baixada Fluminense do Rio de 

janeiro no período de julho de 2018 a maio de 2019. Foram selecionados, aleatoriamente, quatorze 
termômetros clínicos vendidos em grandes farmácias: sete de mercúrio e sete digitais da classe II, de 

diferentes marcas e não reveladas neste artigo. Todos com selo de aprovação do INMETRO.  

A análise metrológica consiste na determinação do erro (E) e da incerteza de medição (U) dos 

termômetros, colocados em um meio termostático (banho de calibração), juntamente com um 
termômetro padrão (Pt-100 a quatro fios). Foram realizadas três medições em cada termômetro clínico 

em alternância com as medições do termômetro padrão cuja incerteza de medição é 0,02 °C o que 

preconiza a norma NIE – Dimel – 005: Termômetros clínicos de mercúrio em vidro – Procedimento de 
verificação e ensaio. [7]. Os pontos calibrados foram: 35 °C; 37 °C; 40 °C e 42 °C.  

A metodologia empregada na estimativa da incerteza de medição é a mesma descrita pelo ISO GUM 

2008 [8], seguida da Portaria Inmetro nº 89, de 06 de abril de 2006 para termômetros clínicos digitais 

[9] e da Portaria n.º 254, de 3 de junho de 2016, para termômetros clínicos de mercúrio [10]. Foram 
consideradas nas análises das incertezas de medição, as seguintes fontes de incerteza: estabilidade 

espacial e temporal do banho de calibração (± 0,034 °C); resolução dos termômetros (0,1 °C); incerteza 

expandida do padrão (0,02 °C para k = 2,00 e 95,45%); repetibilidade dos termômetros (incerteza tipo 
A).  

Todos os termômetros clínicos analisados exibiam o selo do Inmetro, o que representa a garantia de 

atendimento as portarias 89 [9] ou 254 [10]. Uma vez que o banho de calibração, com volume de 18 L, 
só comportava seis termômetros por vez, decidimos calibrar simultaneamente, três de mercúrio e três 

digitais afim de garantir oscilações de temperatura do banho, iguais para ambos os modelos. Os 

termômetros de mercúrio foram zerados em cada ponto de medição. A faixa de medição dos 

termômetros digitais era de 32 °C a 42 °C e dos termômetros de mercúrio 35 °C a 42 °C. 
 



 
 

 
 

 

 
3. Análise dos dados e Resultados  

Nas tabelas 1 e 2, apresentamos os resultados do erro de medição, incerteza de medição e incerteza de 

medição máxima (eq 1). Consideramos incerteza de medição máxima a soma dos módulos do erro ou 

tendência de medição juntamente com a incerteza de medição do termômetro. Assim, a incerteza de 
medição máxima é dada pela expressão: 

 

𝑈𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = |𝐸| + |𝑈|                                                        Eq. 1 

 

A incerteza máxima incorpora o erro de medição ou tendência na incerteza final gerando uma dúvida 
máxima da medição. Consideramos esse dado importante quando a medição não é corrigida, ou seja, 

quando não eliminamos o erro de medição do resultado final.  

 

Tabela 1 - Resultados obtidos pelos termômetros clínicos digitais. 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Resultados obtidos pelos termômetros clínicos de mercúrio. 

 H I J K L M N 

Erro de medição (°C) 0,1 0,4 0,1 - 0,1 0,2 0,1 0,3 

Incerteza de medição (°C) 

(k = 2,0 e 95,45%) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Incerteza máxima (°C) 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 

 

Segundo a Portaria n.º 254, de 3 de junho de 2016 [10], o erro máximo tolerado em qualquer ponto 

da escala dos termômetros clínicos de líquido termométrico é de + 0,1 °C e - 0,15 °C. Os termômetros 

clínicos digitais classe II [9] pode ter erros máximos até ± 0,2 °C.  

Considerando apenas o erro de medição de cada termômetro, todos os digitais obtiveram resultado 
dentro do padrão estabelecido pela portaria 89, já os de mercúrio somente quatro tiveram resultados de 

acordo com a Portaria 254 [10]. 

As portarias não mencionam a incerteza de medição dos termômetros uma vez que não propõem uma 
calibração e sim um verificação inicial, mas julgamos que essa informação seria importante para a 

análise dos termômetros, uma vez que o cliente/paciente não faz a correção do erro de medição após 

cada leitura, e com o tempo os instrumentos derivam, modificando suas características metrológicas. 
Desta forma, se a incerteza de medição fosse considerada pelas portarias, incluindo-as no que chamamos 

de incerteza máxima de medição, apenas um termômetro digital estaria em não conformidade com a 

portaria 89, os demais atenderiam.  Entretanto, todos os termômetros de mercúrio estariam não 

conformes. 

 A B C D E F G 

Erro de medição (°C) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Incerteza de medição (°C) 

(k = 2,0 e 95,45%) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Incerteza máxima (°C) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 



 
 

 
 

 

 
O erro máximo admissível em portaria, para os termômetros clínicos de mercúrio, é menor  

(+ 0,1 °C e - 0,15 °C) do que o erro máximo admissível para os termômetros clínicos digitais (± 0,2 °C). 

Isso torna a exigência metrológica sobre os termômetros clínicos de liquido termométrico bem maior 

que os termômetro clínicos digitais.  
Dos termômetros digitais, cinco (C, D, E, F e G) são de 2007, um (A) de 2010 e um (B) de 2014. 

Dos termômetros de mercúrio três (I, J e K) são de 2008, um (H) de 2003 e três (L, M e N) não 

informam a data de fabricação. 
A princípio, não percebemos uma relação entre o ano de fabricação e a performance do instrumento, 

uma vez que, o mais antigo (H) de 2003 apresentou um resultado melhor do que alguns mais recentes. 

Temos ciência que essa análise metrológica dos termômetros clínicos é inicial e que carece de maior 

e mais aprofundada investigação, no entanto percebemos os seguintes aspectos: 
 

▪ A incerteza de medição de ambos os modelos, mercúrio ou digital é a mesma (0,1 °C) 

▪ O erro de medição de dois termômetros de mercúrio (I e N foram superiores, 
chamando a atenção) 

 

4. Considerações Finais 

Nosso estudo procurou mostrar, a segurança do uso do termômetro clínico digital pelo cidadão. Nossas 

análises determinaram as características metrológicas, erro de medição e incerteza de medição, 

existentes nos termômetros clínicos analisados. Essas características apontam, preliminarmente, para 

uma segurança metrológica do termômetro clínico digital, podendo substituir os termômetros clínicos 
de mercúrio. 

Muitas são as vantagens em substituir o uso do termômetro clínico de mercúrio pelo digital para a 

medição da temperatura corporal, são elas:   
 

▪ Sua menor inércia térmica, atingindo o equilíbrio térmico com o corpo humano mais 

rapidamente. 
▪ Diminuição do risco de acidentes durante o procedimento, evitando as conhecidas agitações que 

submetemos o termômetro clinico de mercúrio para que o líquido termométrico volte ao inicio 

da escala.  

▪ A resistência a quedas uma vez que o termômetro de mercúrio é de vidro.   
▪ Rápida e fácil leitura pelo paciente/usuário, uma vez que o termômetro é digital.  

 

O maior risco no uso doméstico do termômetro clínico de mercúrio são sua conservação e eliminação 
inadequadas, o que podem expor pessoas, animais e o ambiente à substância tóxica. Segundo Bastos e 

Lacerda [11], em relação ao ambiente, o aspecto mais perigoso é a contaminação de águas e, 

consequentemente, de peixes e do homem. A intoxicação por mercúrio, direta ou por via da alimentação, 

é capaz de comprometer irreversivelmente o sistema nervoso central, além de ser teratogênico. 
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