
SAÚDE ¦AMOSTRAS DO BANCODE SANGUEDOCORDÃOUMBILICAL

Células estão
contaminadas
Três mil amostras

vão para o lixo Instituto
do Sangue vai avaliar
outras 18 mil unidades

CRISTINA SERRA

Três mil amostras do bancopúblico do sangue do cor
dão umbilical Lusocord

vão ser destruídas por estarem
contaminadas A contaminação
das amostras deveu se à falta de

condições em que estiveram ar
mazenadas até agosto de 2012
Outras 18 mil amostras vão ser

avaliadas para se apurar se têm
qualidade anunciou ontem o
presidente do Instituto Portu
guês do Sangue e daTransplan
tação IPST Hélder Trindade
Hélder Trindade falava no fi

nal de uma audição na Assem
bleia da República durante a
qual prestou esclarecimentos
acercadas reservas nacionais de

sangue Segundo o responsável
a avaliação das amostras das
células do cordão umbilical é
um processo lento e oneroso
porque vai envolver vários pro
fissionais médicos e técnicos
Éumtrabalho que vailevarme
ses a ser feito porque é necessá
rio avaliar os registos das amos
tras um a um ver toda a docu
mentação e proceder a análi
ses salientouHélder Trindade
que também é o responsável
pelo Lusocord A gestão da an
tiga diretora do Lusocord He
lenaAlves está a ser investigada
pela Inspeção Geral das Ati

vidades em Saúde
Acerca das reser

vas de sangue Hél
derTrindademani
festou preocupação
face às colheitas em
2013 Nos próxi
mos meses o Insti
tuto Português do
Sangue e da Trans
plantação vai ter um desafio
muito grande em manter as re
servas de sangue sublinhou
Os fatores que contribuem

para a diminuição
das dádivas são o
pagamento das ta
xas moderadoras o
aumento dos preços
dos transportes e a
emigração dos jo
vens dadores

Já sobre o seguro
do dador de sangue

Trindadeexplicou que aguarda
apenas por publicação pela tu
tela mais informação na pá
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