
A prática do uso medicinal da placenta é antiga e se apresenta em varias partes 
do mundo, com mais registros dos povos Mapuche e Araucanos no chile, do 
leste europeu e da Medicina Tradicional Chinesa. A Placentofagia é o termo 
usado para descrever o ato, comum entre os mamíferos, de comer 
a placenta após o nascimento, como forma de compensar a fome e suprir as 
necessidades do pós-parto. Faz parte do comportamento animal a ingesta da 
própria placenta, estando presente em nosso código genético o Gene PEG3 
responsável por nos transmitir essa tendência. A placenta, por sua vez, possui 
nutrientes preparados sob medida para cada mãe sendo um alimento muito útil 
no pós-parto. 

A placenta contém hormônios como a Ocitocina, o Lactogênio Placentário 
Humano e a Prolactina que promovem a amamentação, a Progesterona e as 
Prostaglandinas que atuam na recuperação do corpo no pós-parto, a Cortisona e 
a Corticotropina que combatem o stress e depressão, além de outros hormônios 
que produzem efeitos diversos e benéficos para a mãe. Possui células-tronco, 
ferro, magnésio, zinco e vitaminas como a K, que evita hemorragia pós-parto, a 
B6, que age na produção de anticorpos, além das vitaminas A, E, D e B12.  

Mas não só a placenta possui propriedades terapêuticas. As membranas que 
formam as bolsas d’águas, o Amnio e o Cório, são ricos em colágeno e muito 
utilizados em recuperação de queimados em alguns hospitais no mundo. O 
cordão umbilical, por sua vez, possui uma grande quantidade de células tronco 
e pode ser utilizado para o bebê como reforço imunológico. 
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Medicina Placentária 
Alguns estudos apontam benefícios mensuráveis com o consumo da placenta, 
como acelerar a involução uterina; diminuir o sangramento no pós-parto; 
auxiliar na produção e ejeção do leite materno; reduzir o risco de a puérpera 
desenvolver depressão pós-parto (que afeta 1 em cada 5 mulheres nessa fase); 
diminuir a ansiedade, insônia, fadiga e aumentar a disposição e o bem-estar 
geral durante o pós-parto; diminuir os riscos de anemia; fortalecer a imunidade 
e regula a tiroide.  

Usos Medicinais 
Cápsulas Placentárias 
As cápsulas placentárias carregam consigo todos os benefícios e vantagens da 
placentofagia: melhoram o humor, restauram a energia, ajudam na produção de 
leite, a repor os hormônios e nutrientes necessários após o parto, além de ajudar 
na involução uterina e prevenir a depressão e ansiedade pós-parto. A placenta é 
preparada com o método da Medicina Tradicional Chinesa e depois desidratada, 
triturada e encapsulada em capsulas de gelatina (cápsula vegana a combinar), 
assim preservando a maior parte dos nutrientes, hormônios e vitaminas. 

As cápsulas levam cerca de 3 dias para serem preparadas, tendo um prazo 
máximo de 10 dias, pois cada placenta é preparada separadamente. Rendem uma 
quantidade de entre 80 e 120 cápsulas (dependendo do tamanho e estado geral 
da placenta). Validade: 2 anos. 

 

Emplastro do Saco Amniótico (“Band-aid” Biológico) 
O saco amniótico é rico em colágeno e tem um grande poder de regenerar a 
pele. Desidratado se torna um "band-aid" que é utilizado topicamente com 
objetivo de cicatrização e regeneração do períneo em casos de laceração, de 
mamilos rachados durante a amamentação, da cicatriz da cesariana, além do uso 
em cortes, queimaduras, feridas e cicatrizes na pele. 

Serviços da 
Placentaria 
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Carimbo de Placenta 
Registro artístico da placenta feito com o sangue sobre papel aquarelável. 

 

Óleo Corporal - Mãe 

Óleo corporal para uso externo na mãe. Regenerativo e cicatrizante, devido a 
quantidade de colágeno e vitaminas em sua composição, é utilizado para 
massagens relaxantes no corpo ou nos pés ou sobre estrias e cicatrizes. 
Fabricado com o âmnio desidratado, ervas escolhidas conforme necessidade 
fitoterápica e óleo de coco extra virgem orgânico.  

O óleo corporal placentário leva um ciclo lunar (28dias) para ser preparado. 
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Óleo Corporal – Bebê 

Óleo corporal para uso externo no bebê em massagens como a Shantala. 
Fabricado com o cordão umbilical desidratado, ervas escolhidas conforme 
necessidade fitoterápica e óleo de coco extra virgem orgânico.  

O óleo corporal placentário leva um ciclo lunar (28dias) para ser preparado. 

Sais Placentários  

Pode ser utilizado para banhos de assento buscando a redução do edema no 
períneo e a cicatrização do mesmo em caso de lacerações ou episiotomia, em 
banhos energizante e/ou para consumo na cozinha. Fabricado com o cordão 
umbilical ou o cório, ervas escolhidas conforme necessidade fitoterápica e sal 
marinho grosso.  
Sua fabricação pode levar de 3 a 10 dias. 
 

 

Pomada do Cordão Umbilical 

A pomada do cordão umbilical pode ser usada para massagens no tórax do bebe 
em situações de infecções respiratórias ou como cicatrizante de assaduras, 
machucados e contusões. Fabricado com o cordão umbilical desidratado e 
triturado, manteiga vegetal orgânica, cera de abelha orgânica e óleos essências 
escolhidos conforme necessidade fitoterápica.  

Pomada da Placenta 

A pomada da placenta pode ser usada para uso em cicatrizes, estrias e alergias 
dermatológicas na mãe. Fabricado com o a placenta desidratada e triturada, 
manteiga vegetal orgânica, cera de abelha orgânica e óleos essências escolhidos 
conforme necessidade fitoterápica.  
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Tintura da Placenta 
A tintura de placenta é um extrato alcoólico que conserva as propriedades da 
placenta por muitos anos após o parto. Por não ter prazo de validade, se bem 
conservada, a tintura é uma ótima opção para a mãe que queira preservar os 
benefícios da placenta para além do puerpério no auxílio durante transições 
hormonais, como o desmame, a TPM e os períodos menstruais ou a menopausa.  

Tintura do Cordão Umbilical 
Por conter células tronco do bebê, é recomendado para o tratamento de 
infecções e inflamações do bebê (bronquite, amigdalite, faringite, etc) com o 
uso da tintura feito pela mãe e transmitido ao bebe pela amamentação ou para 
usar em doses pequenas para o bebê (após 1 ano) durante resfriados, dentição, 
desmame e períodos de transição na infância.  

As tinturas levam um ciclo lunar (28dias) para serem preparadas. 

Montando seu pacote 
O pacote tem como base:   

• Cápsulas Placentárias  
• Emplastro do Saco Amniótico 
• Carimbo de Placenta 

 

Adicionais:   
• Óleo Corporal - Mãe 
• Óleo Corporal - Bebê 
• Sais Placentários 
• Pomada da Placenta 
• Pomada do Cordão Umbilical 
• Tintura da Placenta 
• Tintura do Cordão Umbilical 

 
Por gentileza nos envie um e-mail para: fernandasonne.doula@gmail.com com 
os serviços e produtos que deseja orçar que lhe enviarei seu orçamento sem 
compromisso. 
 
Antes de contratar o serviço da Placentaria será necessário que se realize uma 
entrevista de recebimento da placenta a fim de avaliar se a mesma está apta para 
consumo e assinar um consentimento para autorizar o processamento da 
placenta.  
 
A placenta pode ser mantida até 5 horas fora da geladeira após o parto, até 72h 
na geladeira ou congelada por até 5 meses. 
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