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PARECER CREMEB Nº 17/21 
(Aprovado em Sessão Plenária de 02/12/2021) 

 

PROCESSO CONSULTA Nº 000.034/2020 

ASSUNTO: Expulsão de Feto com menos de 280g – Curetagem – Destinação do material coletado. 

RELATOR: Cons. Raimundo Teixeira da Costa 

 

EMENTA: Os hospitais e demais serviços de saúde são 

responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos de saúde 

que produzem, conforme RDC de Nº 222/ANVISA. 

 

DA CONSULTA: 

 

Processo Consulta deflagrado através de E-mail destinado ao CREMEB (cremeb@cremeb.org.br) com 

o seguinte teor: “Buscando atender questionamento formulado por paciente submetida a atendimento 

médico, hospital formula consulta que segue abaixo. 

 

Paciente deu entrada em unidade hospitalar, vindo a expulsar feto de forma espontânea. Após 

procedimento de curetagem, foi solicitada anatomopatologia do material retirado, placenta e do feto, 

sendo todo o material entregue à paciente no momento da alta médica. Observa-se que a paciente é 

beneficiária de plano de saúde e foi informada a realizar exames através de sua rede credenciada. 

 

Não obstante, após a alta médica e saída do hospital, familiares da paciente retornaram com informação 

de desinteresse em realizar os exames, pretendendo que o material fosse devolvido à unidade de saúde 

para que a mesma realizasse a devida destinação. 

 

Destaca-se ainda que o feto possui menos de 280g, não sendo obrigatória a emissão de atestado de 

óbito.” 

 

Diante da situação atípica apresentada, questiona à este Conselho Regional: 

 

a) Há obrigatoriedade do hospital em receber o material? Se sim, qual seria regulamentação a 

respeito? 

b) Qual procedimento a ser adotado para regularizar a entrada deste material? 

c) Não sendo do interesse a realização do exame solicitado, como a família poderá proceder para 

a destinação adequada? 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

A RESOLUÇÃO CFM Nº 1.779/2005, em seu artigo 2º: 2) Morte fetal, determina – Em caso de morte 

fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obrigados a fornecer a Declaração de Óbito 
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quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou 

superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 cm. 

 

O Expediente Consulta Nº 133.026 / 06 do CREMEB, aprovado em 05/10/2007, da lavra da Consa. Maria 

Madalena de Santana faz referência à RES/CFM 1.779/ 05 que trata do fornecimento da DO, e em casos 

de Óbito Fetal, da obrigatoriedade de o médico assistente da genitora obedecer aos parâmetros de idade 

gestacional igual ou superior a 20 semanas, ou peso corporal igual ou superior a 500 gramas e estatura 

igual ou superior a 25 cm. 

 

Para Óbito Fetal abaixo destes parâmetros, recomenda-se, mas não é obrigatório, o fornecimento da 

DO, podendo também, caso não sejam solicitados pelas famílias, “o hospital providenciar a incineração 

dos produtos, ou em outro estabelecimento ou ainda entregue a coleta hospitalar adequada, de acordo 

com as normas estabelecidas para a matéria”. Não se pode considerá-los lixo e entregá-los a coleta 

pública comum. 

 

Caso seja fornecida a DO, por solicitação da família, é comunicado aos pais/ responsável para retirar o 

feto para sepultamento num prazo estabelecido pelo hospital, tendo em vista que os hospitais não 

possuem locais para sepultamento. Importante a inclusão da informação de que os pais/responsáveis 

estão cientes de que, caso não se responsabilizem pelo sepultamento, o mesmo será realizado pelo 

plantão funerário. Sendo que não será possível identificar o feto, tampouco o local (próprio, destinado 

aos fetos provenientes de aborto e óbito fetal) e data do sepultamento após as providências adotadas 

pela funerária. Definido pela OMS (1950), Óbito Fetal, Morte Fetal ou Perda Fetal, “É a morte de um 

produto de concepção antes da expulsão do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez. 

A morte do feto é caraterizada pela inexistência, depois da separação de qualquer sinal descrito para o 

nascimento vivo (respiração, batimentos cardíacos, pulsações do cordão umbilical ou movimentos 

efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou 

não desprendida a placenta”. 

 

Definido pela OMS (1950), Óbito Fetal, Morte Fetal ou Perda Fetal, “É a morte de um produto de 

concepção antes da expulsão do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez. A morte 

do feto é caraterizada pela inexistência, depois da separação de qualquer sinal descrito para o 

nascimento vivo (respiração, batimentos cardíacos, pulsações do cordão umbilical ou movimentos 

efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou 

não desprendida a placenta”. 

 

O Processo Consulta no 17/2017 do Conso. José Abelardo de Meneses, Ementa, registra que o médico 

tem o dever de preencher a DO do feto ou RN, de acordo com a Res/CFM 1.779/2005 qualquer que seja 

a causa do óbito. Ressalta que no Brasil a partir de 1996 quando entrou em vigor a 10a Revisão do CID 

10 da OMS passou-se a considerar como limite inferior “os produtos de gestação extraídos ou eliminados 

do corpo da mãe a partir de 22 semanas de gestação (peso equivalente a 500g). 
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A RDC/ ANVISA no 222/2018, regulamenta as boas práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço 

de Saúde RSS) e, revoga a RDC/ANVISA no 306/2004. 

 

No que se refere, especificamente, “a peças anatômicas (membros) do ser humano, produto de 

fecundação sem sinais vitais, menor que 500g, ou estatura menor de 25cm, ou idade gestacional menor 

que 20 semanas, que não tenha valor científico ou legal e não havendo requisição pela paciente ou seus 

familiares”, estas situações estão regulamentadas no Anexo I, seção III – Grupo A – Subgrupo A3 – 

(Sepultamento, cremação, incineração) Art. 52 da RDC no 222/2018. 

 

Código de Ética Médica – artigo 14: É vedado ao médico – Praticar ou indicar atos médicos 

desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país. 

 

DO PARECER: 

 

Resposta aos questionamentos. 

 

Assunto – expulsão espontânea de feto em hospital, anátomo patológico, feto menor que 280g. A família 

perdeu o interesse em realizar o exame solicitado após 04 dias de ter recebido o feto e a placenta. 

 

1a pergunta: Há obrigatoriedade do hospital em receber o material? Se sim, qual seria a regulamentação 

a respeito?  

 

Trata-se, aqui, de um abortamento espontâneo com produto de fecundação pesando 280g, 

provavelmente mãe com aproximadamente 20 semanas de gestação.  

 

Solicitado exame anátomo patológico, a família não demonstrou interesse em realizar o exame solicitado. 

 

No presente caso, o hospital, após conferir a inviolabilidade do recipiente e do seu conteúdo, deverá 

receber a placenta e o feto, pois são resíduos de Serviço de Saúde (RSS), gerados nesta Unidade 

Hospitalar, a qual compete a destinação adequada dos seus resíduos, não podendo o material humano, 

ser considerado lixo e entregue à coleta comum. 

 

Não havendo solicitação da família, os “produtos podem ser incinerados no hospital ou ainda entregue a 

coleta hospitalar adequada”. Os serviços de coleta fazem tratamento e deposição final dos RSS. 

 

Observe-se que a família, no ato da devolução, deverá ser esclarecida da necessidade do exame 

anátomo patológico, em situação de abortamento espontâneo, para o possível diagnóstico da causa do 

evento, pois, poderá orientar quanto a gestaçoes futuras. 

 

Embora a legislação considere os fetos com peso menor que 500g ou estatura menor que 25cm ou idade 

gestacional menor que 20 semanas, como tecnicamente RSS, nada impede que o mesmo, seja, 
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mediante requisição de seus familiares, devidamente sepultado, após a emissão da DO pelo médico 

(Prematuridade Extrema). 

 

Ressaltar que é documento essencial o Consentimento Informado para destino de fetos provenientes de 

abortamento e óbito fetal e que este esteja de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação 

brasileira e normas éticas sobre o assunto. 

 

2a pergunta: Qual procedimento a ser adotado para regularizar a entrada deste material?  

 

Todos os atos médicos com relação a pacientes, quando couber, a familiares destes, deverão ser 

anotados em prontuário, no caso, documento já existente. 

 

Assim, um relatório circunstanciado deverá ser feito, datado e assinado pelo médico que está atendendo 

a família e por representantes desta. 

 

3a pergunta: Não sendo do interesse a realização do exame solicitado, como a família poderá proceder 

para a destinação adequada?  

 

A família terá dois caminhos a seguir: 

 

a – Fazer o sepultamento, se assim o desejar. Para isto, deverá solicitar ao hospital a DO, registrá-la em 

Cartório de Registro Civil e realizar o funeral. 

 

A Lei nº 6216 de 30/06/1975, que alterou a Lei 6015 de 31/12/1973, dispõe sobre os Registros Públicos, 

art. 77. As famílias carentes dispõem do auxílio funeral das Prefeituras Municipais, da dispensa da taxa 

para registro do óbito em Cartório e a depender do Cemitério, este reserva espaços para ceder a estas 

famílias. 

 

A Lei nº 8742, de 07/12/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), prevê as competências dos 

Estados, Municípios e Distrito Federal, em destinar recursos financeiros a títulos de participação no 

custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 

 

b) – A família devolverá a placenta e o feto ao hospital de origem para a destinação adequada, conforme 

já comentado. 

 

É o Parecer. S.M.J. 

Salvador, 16 de novembro de 2021. 

 

 

Cons. Raimundo Teixeira da Costa 

Relator 


