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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 097/CT/2019 

 

Assunto: Competência da equipe de Enfermagem na retirada do tampão vaginal. 

Palavras-chave: Enfermagem; Tampão Vaginal; Técnico de Enfermagem; 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de um parecer técnico do Coren/SC relacionado aos profissionais de Enfermagem 

em realizar a retirada do tampão vaginal em paciente pós-operatório de cirurgias 

ginecológicas. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Os tamponamentos vaginais são práticas que remontam à Antiguidade, utilizados 

como forma de combater hemorragias e constituem métodos simples, seguros e prestantes de 

hemostasia operatória, tanto profilática como curativa. Comumente utilizados em pós-

operatório de cirurgias ginecológicas e para detecção e avaliação de incontinência urinária. 

No que se refere aos tamponamentos vaginais, essa prática é utilizada para combater 

hemorragias e é considerada como um método simples, seguro e parte dos procedimentos da 

hemostasia operatória (profilática e curativa). Também é comumente utilizada em pós-

operatório de cirurgias ginecológicas e detecção de incontinência urinária (COREN/RS, 2012; 

COREN/SP, 2016). 

Em cirurgias como a histerectomia é indicada a retirada do tampão vaginal, 

conforme o estado clínico da paciente, de 24 a 48 horas após a cirurgia. Esta retirada consiste 

na remoção de gazes de tamponamento da cavidade vaginal. Para a mesma devem ser 

avaliadas intercorrências como, a aderência do tampão na cavidade e também a dor da 

paciente, bem como avaliação contínua do Enfermeiro após a retirada do tampão vaginal, 

observando a presença de sangramento ou hemorragias e condições clínicas da paciente 

(COREN/RS, 2012). 
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Considerando a Lei nº 7.498/1986 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o 

exercício profissional: [...] m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que 

exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas [...]. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

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

de imperícia, negligência ou imprudência. 

Considerando o Parecer COREN/RS nº 07/2012 que afirma: “Concluímos que o 

procedimento de retirada de Tampão Vaginal pode ser realizado por Enfermeiro que deverá 

estar dotado dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-

científico ao procedimento, atentando para a capacitação contínua necessária à sua realização. 

Destaca-se aqui também que compete ao Enfermeiro à avaliação e acompanhamento do 

paciente durante todo o processo de execução, garantindo a aplicação de todas as medidas 

preventivas a respeito. Ressalta-se a importância da elaboração de um Protocolo Técnico 

Institucional prevendo profissional a executar o procedimento, técnica de retirada do tampão 

vaginal e cuidados a serem prestados após o procedimento, visando minimizar os riscos a 

biossegurança e a integridade do paciente nessa condição. Os cuidados e procedimentos a que 

se refere este parecer deverão ser executados no contexto do Processo de Enfermagem, 

atendendo-se às determinações da Resolução COFEN n° 358/2009.”. 

A Orientação Fundamentada COREN/SP nº 008/2016, em sua conclusão afirma: 

“Portanto, a retirada de tampões, nasal e vaginal, é um procedimento complexo que pode ser 

executado pelo Enfermeiro considerando seu conhecimento e os protocolos institucionais 

referentes a essa prática. Destaca-se a importância da realização do Processo de Enfermagem, 

conforme estabelecido pela Resolução COFEN nº 358/2009.”. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que faz parte das competências do Profissional Enfermeiro à retirada do tampão 

vaginal, desde que, esteja devidamente capacitado para tal e, desempenhe esta atividade no 

contexto da consulta de Enfermagem, conforme Resolução COFEN nº 358/2009, além de 

pautar-se em protocolo próprio da instituição. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 07 de novembro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 09/12/2019. 
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