
Bancopúblico
alargacolheitas
aoutrohospital
até aoverão
Colhidas 30 amostras de sangue do cordão umbilical

no S João desde que o Lusocord reiniciou atividade

Inês Schreck
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Obancopúblico de sangue
do cordãoumbilical já co
lheu pelo menos 30 amos
tras no Hospital de S João
dasquais 23 com condições
para congelação Até ao ve
rão haverámais hospitais a
fazer colheitas

Desde fevereiro

que duas profis
sionais do Luso
cord estão a for

mar as equipas de obstetrícia
do S João noPorto para a co
lheita de sangue do cordão
umbilical do recém nascido
nas melhores condições de
qualidade e segurança
Quandoestas equipas cum

prirem todos os requisitos
exigidos aquelas técnicas
avançam para outro hospital
para formarem mais médi
cos enfermeiros e auxiliares
Ainda não sei se será o

Santo António Maternida

de Júlio Dinis ou o Pedro
Hispano em Matosinhos
referiu ao JN o presidente
do Instituto Português do
Sangue e da Transplantação
IPST Hélder Trindade
adiantou no entanto que o
alargamento das colheitas a
outra maternidade deverá
acontecer até ao verão e fri

sou que mantém a intenção
de estender a prática a outros
pontos do país para garantir
diversidade genética nas
amostras

Recorde se que entre 2009
e 2012 o Lusocord recebeu
dádivas de todo o país mas
no final do ano passado fo
ram detetadas irregularida
des nos procedimentos de re
colha e armazenamento As

colheitas do banco público
estiveram suspensas duran
te cinco meses e foram reto

madas em fevereiro apenas
no Hospital de S João
Amaioria dos obstetras dos

hospitais já faz colheita de
sangue do cordão umbilical
para os privados mas agora o

banco público exige o cum
primento de determinadas
regras para que a amostra
possa ser preservada com
toda a qualidade Somos
muito mais rigorosos do que
os privados assegura Hél
der Trindade O presidente

do IPST adianta que os novos
procedimentos do Lusocord
já foram auditados duas ve
zes apontadas duas a três
desconformidades a nível in

formático e que serão ava
liados dentro de um mês

pela inspeção de saúde

Além de estarem presentes
nos partos os profissionais
do Lusocord acompanham a
grávida em consultas pres
tam informação sobre a dá
diva e recolhem dados sobre
a história genética e clínica
da futura mãe

PORMENORES

23
amostras
das 30 colhidas no Hospital
de S João até ao dia 23 de

abril tinham condições para
ser criopreservadas com su
cesso

Cincomeses semcolheitas
As colheitas do Lusocord es

tiveram suspensas entre se
tembro e fevereiro

Mudançade tutela
OLusocord funciona no

Centro de Histocompatibili
dade do Norte CHN que
integra ainda o Centro Na
cional de Dadores de Célu
las de Medula Óssea Esta
minais ou de Sangue do
Cordão Em agosto passou
para a tutela do Instituto
do Sangue e da Transplan
tação

Das amostras analisadas nenhuma estava aproveitável
ENTRE AS MILHARES de

amostras de sangue do cor
dão umbilical que se encon
tram armazenadas no Luso

cord fruto de doações feitas
entre 2009 e 2012 algumas
centenas já foram analisadas
e até agora nenhuma delas
estava aproveitável afir
mou ao JN Hélder Trinda
de

O presidente do Instituto
Português do Sangue e da

Transplantação IPST
acrescentou que à medida
que prosseguem as análises
continuam a ser encontra

das desconformidades gros
seiras que obrigam à elimi
nação das amostras De res
to o trabalho de avaliação da
qualidade das unidades
guardadas é enorme e vai
demorar meses até estar
concluído

Em outubro do ano passa

do um mês depois de ter
decidido suspender as co
lheitas do banco público
Hélder Trindade já havia
denunciado no Parlamento

um rol de irregularidades
nos processos de colheita e
armazenamento das amos

tras

Kits para recolha guarda
dos junto a sanitas embala
gens fora do prazo de valida
de e processos clínicos arma

zenados sem condições fo
ram algumas das desconfor
midades então apontadas
pelo presidente do IPST
Na mesma ocasião o res

ponsável referiu que entre
2009 e 2012 foram recolhi
das 28416 unidades de san

gue do cordão umbilical das
quais apenas 8441 foram
criopreservadas tendo o
IPST detetado contamina

ção em 21 6 destas
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