COMPLEMENTAR AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS VIGENTES – EDUCAÇÃO

ANEXO 2

ORIENTAÇÕES PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA COM O USO DO TERMÔMETRO DIGITAL

EDIÇÃO 1

ORIENTAÇÕES PARA A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA COM O USO DO

TERMÔMETRO DE CONTATO
Na impossibilidade de utilizar medidores de temperatura sem contato (infravermelho),
poderão ser utilizados apenas termômetros digitais, uma vez que aqueles que possuem
coluna de mercúrio tiveram seu uso não domiciliar proibido pela Resolução da Diretoria
Colegiada RDC 145 de 21 de março de 2017.
Deve-se proceder à medida de temperatura axilar, conforme a seguinte técnica:
1. Na chegada, o examinador deve realizar a higienização das mãos com água e
sabão por pelo menos 20 segundos ou, se água e sabão não estiverem disponíveis,
usar álcool em gel 70%.
2. Colocar os EPIs recomendados: máscara de tecido, óculos de segurança ou
protetor facial e avental (ANEXO 6).
3. Limpe o termômetro com algodão embebido em álcool a 70%; deixe em contato
por pelo menos um minuto e finalize limpando com um algodão seco. Tenha
cuidado para que o álcool não entre em contato com o visor e não deixe o sensor
embebido em álcool por longos períodos, a fim de evitar danos e,
consequentemente, interferências na medição da temperatura corporal.
4. Ligue o termômetro pressionando o botão liga/desliga, aguarde o sinal sonoro
indicativo de funcionamento e verifique no visor o aparecimento do ícone <L>.
5. Posicione o sensor do termômetro (ponta do aparelho) na região central da axila
num ângulo de 35° a 45° em relação ao braço e prenda-o com uma leve pressão
do braço junto ao corpo.
6. Aguarde o tempo de mensuração. Assim que terminada, o aparelho emitirá novo
sinal sonoro.
7. Retire o termômetro da região axilar, verifique a temperatura aferida no visor,
anote o valor e informe o resultado ao trabalhador.
8. Desligue o termômetro utilizando o botão liga/desliga e proceda novamente à
limpeza do mesmo com álcool 70%, conforme disposto no item 1.
9. Guarde-o em local seguro até o próximo uso. Armazene o equipamento em local
protegido de quedas, extremos de temperatura, umidade, luz direta e poeira.
10. Ao final de cada aferição de temperatura, o examinador deve realizar a
higienização das mãos com álcool gel 70% e ao final dos trabalhos, higienizar com
água e sabão por pelo menos 20 segundos ou, se água e sabão não estiverem
disponíveis, usar álcool em gel 70%.
Atenção: Suor excessivo nas axilas e realização de exercício físico ou
refeições imediatamente antes da medição de temperatura são fatores
que podem interferir nos resultados. Procure estabelecer um
procedimento operacional padrão para a aferição da temperatura
corporal dos trabalhadores que contemple as possíveis falhas de
processo e interferências que resultem em medidas incorretas.
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