
Hospital de São João Porto será o primeiro a retomar
colheitas Objetivo é diversificar o registo genético
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Nem todas as mães vão po
der doar o sangue do cor
dãoumbilical dos seus be
bés ao banco público do
cordão queagora vai reto
mar a atividade mas com
uma nova filosofia que
passará a ser seletiva

João no PortoO Hospital de Sãovai ser a primeira
unidade do país a

retomar as colheitas de san
gue do cordão umbilical sus
pensas desde 3 de setembro
por decisão do presidente do
Instituto Português do San
gue e da Transplantação
IPST A atividade vai agora

recomeçar do zero e com no
vas regras depois das irregu
laridades de gestão proces
suais e financeiras detetadas

e que estão a ser investigadas
pela Inspeção Geral dasAtivi
dades em Saúde IGAS
Ao JN HélderTrindade pre

sidente do IPST explicouque
nos últimos meses foram
feitas todas as correções em
termos técnicos e de não con

formidades validados os apa
relhos e equipamentos e to
das as técnicas desde a colhei

ta até à congelação que per
mitem reabrir com garan
tias de qualidade e seguran
ça o banco público do cordão
Lusocord que funciona no
Centro de Histocompatibili
dade do Norte CHN

Uma nova filosofia
Contudo o banco irá abrir
com uma nova filosofia dife
rente da que vigorou até en
tão Nãovamos fazer colhei
tas indiscriminadamente

Isso como se provou é inviá
vel disse referindo se ao
facto de das cerca de 29 mil
colheitas feitas desde 2009
apenas cercade seismil terem
sido criopreservadas em con
dições E mesmo essas estão
nestemomento dequarente
na à espera de análises que
permitam saber se poderão
vir a ser utilizadas

Para já as colheitas que vão
serfeitasnoSãoJoão oproto
colo com o IPST é assinado
hoje destinam se a validaros
últimos três passos do proce
dimento congelação manu
tenção e descongelação para
garantir que tudo está a ser
feito em conformidade com
as normas internacionais Só

no início do ano será pedido
à Direção Geral de Saúde que
faça nova inspeção ao funcio
namento do banco e previsi
velmente as amostras pode
rão ser alargadas a outras ma
temidades

De acordo com o médico as
colheitas serão agora direcio
nadas para populações com
características genéticas que
não estão representadas no
registo nacional de dadores de
medula óssea O objetivo é
que sejam feitas apenas em
unidades que dêemgarantias
de seguimento da grávida
com pessoal devidamente
formado e que assegurem o
mínimo de contaminação Os
kits estarão disponíveis nos
hospitais não serão mais en
viados para os pais e o trans
porte para o CHN onde serão
criopreservadas será feito pe
las carrinhas do IPST
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