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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 004/CT/2019 

Assunto: Medidas de higiene para esfigmomanômetros. 

Palavras-chave: Enfermagem, Esfigmomanômetros, Higiene, Sífilis. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer técnico para repassar a minha equipe referente a como proceder para aferir a 

pressão arterial de um paciente que está com as lesões na pele em decorrência de Sífilis. 

Existe algum protocolo, alguma medida de higiene/segurança, pois os Esfigmomanômetros 

são de uso coletivo.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), infectocontagiosa, 

transmitida pela bactéria Treponema pallidum.  Morfologicamente o Treponema pallidum é 

uma espiral fina com espiras regulares e pontas afiladas. Possui cerca de 10 a 15 espiras e tem 

cerca de 8 micrômetros de comprimento, podendo apresentar variações no comprimento e no 

número de espiras. O pouco conhecimento sobre a biologia do T. pallidum se deve à 

impossibilidade do seu cultivo em meios artificiais. O treponema tem baixa resistência ao 

meio ambiente, ressecando-se rapidamente. É também muito sensível à ação do sabão e de 

outros desinfetantes, podendo sobreviver por até 10 horas em objetos úmidos (BRASIL, 

2010).  

A sífilis é uma doença de evolução lenta. Quando não tratada, alterna períodos 

sintomáticos e assintomáticos, com características clínicas, imunológicas e histopatológicas 

distintas, divididas em três fases: sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária. Após a 

infecção com a sífilis, ocorre um período de incubação entre 10 e 90 dias. O primeiro sintoma 

é o aparecimento de uma lesão única no local de entrada da bactéria. A lesão denominada 

cancro duro ou protossifiloma é indolor, tem a base endurecida, contém secreção serosa e 

muitos treponemas. A lesão primária se cura espontaneamente, num período aproximado de 

duas semanas (BRASIL, 2010). 
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Quando a sífilis não é tratada na fase primária, evolui para sífilis secundária, 

período em que o treponema já invadiu todos os órgãos e líquidos do corpo. Nesta fase, 

aparece como manifestação clínica o exantema cutâneo, rico em treponemas e se apresenta na 

forma de máculas, pápulas ou de grandes placas eritematosas branco-acinzentadas 

denominadas condiloma lata, que podem aparecer em regiões úmidas do corpo.  A sífilis 

terciária pode levar dez, vinte ou mais anos para se manifestar. A sífilis terciária se manifesta 

na forma de inflamação e destruição de tecidos e ossos. É caracterizada por formação de 

gomas sifilíticas, tumorações amolecidas vistas na pele e nas membranas mucosas, que 

também podem acometer qualquer parte do corpo, inclusive no esqueleto ósseo. As 

manifestações mais graves incluem a sífilis cardiovascular e a neurossífilis (BRASIL, 2010). 

Nas gestantes, a sífilis pode provocar a morte do neonato ou a morte intra-útero, 

entre os sintomas apresentados pelo feto pode destacar, o baixo peso, rinite com coriza 

sanguinolenta, obstrução nasal, prematuridade, choro ao manuseio, hepatoesplenomegalia, 

alterações respiratórias (pneumonia), icterícia, anemia severa, ascite e lesões cutâneas (na 

palma da mão e no pé) (BRASIL, 2010; ARAÚJO et al, 2012). 

Em estudo do tipo revisão de literatura realizado por Dalziel (2016), a higiene de 

equipamentos não invasivos, reutilizáveis de uso comum deve ser realizada com detergente 

neutro e água quente, além disto, a autora sugere o uso de agentes com cloro e álcool 70% na 

higiene destes equipamentos. Em estudo de De Gialluly et al (2006), o autor também sugere o 

uso de detergente para a higienização dos manguitos dos esfigmomanômetros.  

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – 

privativamente: [...] e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças 

transmissíveis em geral; f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 

causados à clientela durante a assistência de Enfermagem; [...]. 

Por fim, considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

Resolução COFEN nº 0564/2017, que diz: 

Art. 45 (Deveres) prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência. 
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Considerando o exposto, o COREN/SC conclui que os equipamentos não 

invasivos reutilizáveis e de uso comum devem ser devidamente higienizados para todos os 

indivíduos e após cada utilização conforme POP que o serviço deve providenciar caso o 

serviço não o tenha, é importante que criem um grupo de trabalho para o desenvolvimento do 

mesmo. Em caso de pacientes com descontinuidade tecidual com exposição de fluidos 

corpóreos o equipamento deve ter cuidado especificado no referido POP.  

   

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 06/02/2019. 
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