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O gerenciamento de resíduos é uma questão de fundamental importância, não apenas para 

manter a segurança e qualidade da saúde, mas está também diretamente ligada à preservação 

ambiental. O resíduo placentário pode apresentar risco de infecção composto por membros, 

fetos, órgãos e tecidos humanos, no entanto muitas vezes é tratado como lixo comum. A 

principal consequência disso é a possibilidade de ser disposto em aterros sanitários, 

configurando-se como potenciais impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública. 

Este trabalho tem como objetivo elaborar um Plano de Implementação de Gerenciamento de 

Resíduos Placentários em hospital/maternidade de município do Recôncavo da Bahia. Trata-

se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva. As observações referentes ao 

gerenciamento dos resíduos placentários e descarte no meio ambiente serão feitas nos setores 

de enfermagem, obstetrícia e limpeza em um Hospital público do Recôncavo da Bahia. Após 

a autorização do Hospital e do Comitê de Ética, serão entrevistados funcionários e será 

verificado se existem manuais, protocolos e capacitações periódicas sobre o manejo de 

resíduos hospitalares relacionados à placenta. Os resultados serão analisados e irão gerar 

fluxogramas e descrição do gerenciamento atual da instituição para posterior comparação com 

a literatura especializada visando encontrar alternativas que melhorem esse gerenciamento. 

Como resultados desse projeto espera-se diminuir os impactos causados pelo descarte 

incorreto da placenta e servir como fonte de pesquisa para a questão do gerenciamento do 

resíduo placentário, uma vez que os resíduos oriundos desse serviço precisam ser descartados 

de forma correta, caso contrário, podem trazer transtornos sanitário, ambiental, social e 

econômico. 
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