PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Roteiro de Inspeção para Serviços de Somatoconservação (Tanatopraxia, Embalsamamento e
Formolização)
Razão Social
Endereço:
CNPJ:
Representante Legal:
Profissão:
Data:
Tipo de Serviço: ( ) Tanatopraxia, ( ) Embalsamamento, ( ) Formolização

Condições Organizacionais

Sim Não

Observação

1. Os procedimentos de tanatopraxia são realizados por
profissionais
com
qualificação
específica?
(apresentar documentação comprobatória)
2. O serviço dispõe de registro escrito e atualizado dos
procedimentos de somatoconservação realizados,
contendo: nome do cadáver, nome do responsável
pelo cadáver, data do óbito, causa mortis, data do
procedimento, procedimento realizado, produtos
químicos utilizados e nome do responsável pelo
procedimento?
3. O serviço dispõe de Ata de Conservação de Restos
Mortais Humanos, conforme previsto na RDC nº
33/11, ANVISA, caso execute a transladação de
restos mortais humanos em áreas de portos,
aeroportos e fronteiras?
4. O serviço dispõe de formulário de autorização de
tanatopraxia para o responsável pelo cadáver?

Infraestrutura Física e Condições Gerais

Sim

Não

Observação

5. Ausência de comunicação física com ambiente de
domicílio ou outro estabelecimento?
6. Serviço dispõe de área para embarque e
desembarque de carros funerários (área exclusiva e
com acesso privativo)?
7. Serviço dispõe dos seguintes ambientes comuns: sala
ou área administrativa; sala de recepção e espera
com entrada independente da entrada de restos
mortais; WCs separados por sexo; DML; sala de
repouso para funcionários, caso o serviço funcione
24h por dia?
8.1.
Todas as portas de acesso dispõem de
identificação externa?
8. Instalações físicas internas e externas em adequadas
condições de limpeza, conservação, conforto,
segurança e organização?
9. Piso, parede e teto se encontram íntegros e sem
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focos de insalubridade?
10. Paredes, portas e janelas revestidas por material liso
e lavável?
11. Piso
revestido
por
material
resistente,
antiderrapante e lavável?
12. Os ralos são do tipo escamoteáveis?
11.1. Na sala de procedimento, há gradil de
proteção no piso na área de escoamento?
13. Equipamentos, mobiliários e bancadas de apoio se
encontram íntegros e limpos?
14. A disposição dos mobiliários, materiais e
equipamentos não compromete o fluxo de
circulação e o desenvolvimento das atividades?
15. Aparelhos de ar condicionado estão bom estado de
conservação e limpeza?
16. O serviço de saúde é dotado de iluminação e
ventilação compatíveis com o desenvolvimento das
atividades?
17.1. Em se tratando de serviço que execute a
formolização, há critérios especiais relacionados à
ventilação: exaustão mecânica forçada para o
exterior da edificação, pressão negativa em relação
aos ambientes contíguos, a climatização pode ser
central, proibido splits e ar acondicionado de janela)
17. Rede elétrica em bom estado de conservação e
embutida? (proibir o uso de benjamin, gambiarra,
extensão elétrica)
18. Reservatório de água potável devidamente vedado?
19. Instalações hidráulicas embutidas ou protegidas, de
forma que não dificulte a higienização e circulação
no ambiente?
20. Todos os lavatórios e pias são providos de
dispensadores de sabão líquido e papel toalha
abastecidos?
21. Há presença de lixeiras com tampa acionada por
pedal para o descarte dos resíduos de serviços de
saúde?
17.1. Estão devidamente identificadas e com os
sacos plásticos corretos?
22. Sala de procedimentos dispõe de:
23.1. Uma ou mais mesas tanatológicas com
distanciamento seguro entre as mesmas, não
comprometendo o fluxo de circulação e
processo de trabalho
23.2. Exaustão mecânica para o exterior da
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edificação
Pia ou lavatório com dispositivos para
higienização das mãos e torneira que
dispense o comando das mãos
23.4. Vestiários com BWCs
23.5. Janelas e demais aberturas destinadas a
ventilação do ambiente dotadas de telas
milimétricas
23. A mesa tanatológica é constituída por material de
fácil limpeza, resistente a corrosão e impermeável?
26.1. O fundo da mesa tanatológica possui ligeira
inclinação para o escoamento de líquidos?
26.2. A mesa tanatológica é dotada de mangueira
de esguicho de água corrente para a lavagem
do cadáver durante a sua preparação?
26.3. A mesa tanatológica é submetida à limpeza e
desinfecção após a realização de cada
procedimento?
18. Dispõe de recipiente apropriado para o descarte dos
perfurocortantes?
18.1. A capacidade deste recipiente é respeitada?
(não poderá ultrapassar 2/3 do seu limite)
18.2. Este
recipiente
está
acondicionado
corretamente? (longe de área molhada, não
pode estar diretamente no chão)
24. O serviço dispõe de sala ou área para o
processamento dos materiais e equipamentos,
contendo: pia inserida em bancada e equipamento
para esterilização, caso se aplique?
(o
processamento dos materiais pode ser realizado na
sala de procedimentos).
25.1. Os instrumentais são processados após a
realização de cada procedimento, para a
segurança do trabalhador? (desinfecção ou
esterilização)
25. As bombas (aspiradora e injetora), suas mangueiras
e cânulas são processadas após cada procedimento,
conforme orientação do fabricante?
26. O serviço dispõe de chuveiro de emergência e lavaolhos em área de acesso livre e próxima ao
trabalhador?
27. O serviço dispõe de câmara frigorífica exclusiva para
o armazenamento temporário de restos mortais?
(quando se aplica)
28. O serviço dispõe de EPIs completos e em nº
23.3.
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29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

suficiente para a imediata reposição, quando a
mesma for necessária? (luvas de procedimentos,
luvas de borracha com cano longo, avental
impermeável, óculos de proteção ou protetor facial,
sapatos fechados, touca e máscara de proteção
contra a inalação de vapores)
São seguidas as orientações do fabricante dos
produtos químicos utilizados nos procedimentos de
tanatopraxia, conforme a Ficha de Informação de
Segurança do Produto Químico (FISPQ), no que se
refere
a
preparo,
diluição,
manuseio,
armazenamento, proteção individual e descarte?
Documentação
PGRSS?
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO)?
Cópias dos cartões de vacinas dos trabalhadores
contra hepatite B, sarampo rubéola, caxumba,
tétano difteria e outras estabelecidas no PCMSO?
Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais
(PPRA)?
Memorial descritivo das atividades realizadas?
POP para a utilização dos produtos químicos?
POP
do
processamento
das
superfícies,
equipamentos, acessórios, mesa tanatológica,
mobiliários e ambientes?
Cópia do atestado de regularidade do Corpo de
Bombeiros?
Declaração de responsabilidade técnica?
Relação nominal de recursos humanos?
Cópia do certificado de dedetização e controle de
pragas?
Cópias dos contratos terceirizados com as
respectivas licenças sanitárias, quando couber?

__________________________________
Inspetor Sanitário/Matr.:

Sim

Não

Observação

_______________________________
Inspetor Sanitário/Matr.:
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