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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 028/CT/2015/RT 

 

Assunto: Tamponamento 

Palavras-chave: Tamponamento; Cuidados pós-morte; Funerária. 

 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

Gostaria de saber sobre a responsabilidade do ato de tamponamento: a Equipe de 

enfermagem é quem faz ou é responsabilidade da funerária? 

 

II – Resposta Técnica do Coren/SC: 

Segundo a ANVISA (2009), o tamponamento é uma técnica que compreende no 

uso de tampões para vedação dos orifícios do cadáver. 

A morte é um evento biológico que encerra uma vida. O conceito tradicional de 

morte biológica definida como o instante do cessamento dos batimentos cardíacos tornou-se 

obsoleto. Hoje, ela é vista como um processo, como um fenômeno progressivo e não mais 

como um momento, ou evento. Assim, a morte está presente em nosso cotidiano e, 

independente de suas causas ou formas, seu grande palco continua sendo os hospitais e 

instituições de saúde (HORTA, 2009). 

Todo ser humano, ao morrer, tem o direito de ter seu cadáver tratado com respeito 

e dignidade e, de acordo com suas crenças e tradições, receber destinação adequada, seja 

sepultamento ou cremação, direito esse que deve ser observado por seus representantes legais 

e na falta destes pelo Poder Público (ANVISA, 2009).  

A enfermagem é uma profissão reconhecida pelo agir cotidiano de seus 

exercentes, o que implica, para profissionais que cuidam da saúde humana, o 

desenvolvimento de práticas cuidativas de qualidade em todo o processo de viver, da 

concepção até a morte (COREN, 2013).  

Segundo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN 

nº 311/2007, das responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem, afirma: 
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Art. 19 – Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo 

seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. 

O Decreto do nº 94.406/87 do Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta 

da Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, dispõe a regulamentação do exercício da 

enfermagem, determinando no Art. 11, que à equipe de enfermagem incumbe participar dos 

procedimentos pós-morte, dentre os quais, o tamponamento. 

Quanto às atividades realizadas pela funerária, segundo a Referência Técnica para 

o Funcionamento de Estabelecimentos Funerários e Congêneres, da ANVISA de dezembro de 

2007, são considerados estabelecimentos funerários e congêneres, as empresas públicas ou 

privadas que desenvolvam qualquer uma das seguintes atividades: remoção de restos mortais 

humanos, higienização de restos mortais humanos, tamponamento de restos mortais humanos, 

conservação de restos mortais humanos, tanatopraxia, ornamentação de urnas funerárias, 

necromaquiagem, entre outros. Essas atividades poderão ser executadas por profissionais com 

escolaridade mínima de 2º grau e com qualificação específica comprovada (agente funerário 

conforme código 5165 CBO/MTE), desde que sejam supervisionados pelo Responsável 

Técnico, que compreende no profissional médico inscrito e regular no Conselho Regional de 

Medicina e possuir certidão de responsabilidade técnica expedido por esse conselho 

(ANVISA, 2009). 

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com 

base na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e nas orientações técnicas da ANVISA, 

considera que o tamponamento pode ser realizado tanto pela equipe de enfermagem como por 

profissionais de serviços funerários de forma conjunta ou não dependendo da contratação 

entre as partes interessadas, ou seja, instituição e funerária. Quando o tamponamento for de 

responsabilidade do hospital, este deve ser realizado pela enfermagem. 

 

 É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 18 de setembro de 2015.  
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Enfª. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 
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