
Existe algo mais valioso que o 
futuro da sua família? 
Entenda um pouco mais sobre o armazenamento de 
células-tronco do cordão umbilical.
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Como futura mãe ou pai, você quer sempre tomar as melhores decisões para o 

futuro dos seus filhos, o que começa muito antes deles nascerem, não é mesmo? 

Durante a gravidez, uma das dúvidas que surge com frequência é a respeito 

da coleta e armazenamento de células-tronco do cordão umbilical: vale a pena 

armazenar?  Há uso dessas células?  Como é feita a coleta? Mas não é muito caro?  

Esse material é tão rico como se fala?  Como escolher um laboratório confiável?

Vou ter um bebê, e agora? 

Então vamos começar!

Interessados no bem-estar da sua família 

e prontos para ajudar nessa fase de tantas 

decisões, nós preparamos este kit gratuito 

com muitas informações interessantes que 

você lê agora. Tudo o que é colocado neste 

material está baseado em estudos científicos 

devidamente publicados e referenciados 

publicamente.

De forma absolutamente transparente 

tentaremos tirar todas as dúvidas que você 

possa ter sobre o que são as células-tronco, 

como as coletar, se vale o investimento e, 

principalmente, quais benefícios elas podem 

trazer hoje e no futuro à saúde do seu bebê e 

da sua família.
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O que são as células-tronco 
do cordão?
O que as famílias no Brasil e no mundo 
estão fazendo em relação a elas?

1

O cordão umbilical é muito rico em células-tronco em sua fase mais primitiva, 

quando há maior potencial de formação de outros tipos celulares, oferecendo 

assim um amplo leque de aplicações terapêuticas.1

As células-tronco podem ser extraídas do sangue e do tecido do cordão umbilical. 

As do sangue já vêm sendo usadas para o tratamento de doenças hematológicas 

há mais de 25 anos, através do transplante de medula óssea.2

Nos últimos anos cada vez mais famílias vêm armazenando células-tronco 

do sangue do cordão.  Embora essa atividade só tenha chegado ao Brasil 

em 2001, milhares de famílias decidem armazenar todos os anos, já sendo 

uma prática bem popular em todo o mundo.
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Hoje, são quase 4 milhões de amostras armazenadas em 86 países. Dessas, 

mais de 1.000 já foram utilizadas, sendo aproximadamente 500 para 

transplantes no tratamento de leucemias e anemias e 500 em infusões 

experimentais, principalmente em ensaios clínicos de paralisia cerebral e 

diabetes.3

Os bancos privados do mundo

No Brasil, a última informação oficial, de 2013, traz mais de 90 mil unidades 

de células-tronco armazenadas em bancos privados, mas já se estima que, 

atualmente, os números estejam mais próximos dos 105 mil, com 16 unidades 

tendo sido utilizadas em transplantes ou infusões. 

Já a técnica para o armazenamento das células-tronco do tecido do cordão 

chegou ao Brasil em 2013 através da CordVida e o armazenamento dessas 

células cresce a cada ano. O uso de células-tronco como estas é uma das áreas 

mais estudadas da terapia celular, com ensaios clínicos em andamento em vários 

países.
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A decisão de armazenar ou não células do cordão é bem importante. Guardá-las 

significa aproveitar uma oportunidade de poder oferecer mais opções 

terapêuticas no futuro.

A célula-tronco do sangue do cordão é um material rico que pode ser usado no 

tratamento de mais de 80 doenças, incluindo leucemias, falências medulares 

e outras doenças hematológicas.

As pesquisas também são animadoras e envolvem o tratamento de paralisia 

cerebral, autismo, doença de Crohn, diabetes tipo 1, lúpus eritimatoso  

sistêmico e esclerose múltipla, artrite reumatoide, infarto do miocárdio e 

muitas outras. 

Por que as células-tronco do 
sangue são tão especiais?2
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Células-tronco de recém-nascidos estão no centro 
dos tratamentos atuais e das pesquisas

TRATAMENTOS ATUAIS pESqUISAS

LESÕES 
NEUROLÓGICAS

(Lesões e doenças neurológicas)

DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS

(Displasia broncopulmonar)

DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES

(Infarto do miocárdio)

DOENÇAS 
AUTOIMUNES

(Diabetes, lúpus, esclerose 
múltipla, artrite reumatoide)

DOENÇAS 
ORTOPÉDICAS

(Reparação da cartilagem do joelho)

METABOLISMO
(Doença de Tay Sachs)

SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL
(Neuroblastoma)

ONCOLOGIA
(Leucemias e linfomas)

DOENÇAS DO SANGUE
(Anemia falciforme, 
talassemias)

FALêNCIA DE MEDULA 
ÓSSEA
(Anemia aplástica, mielodisplasia, 
anemia de Fanconi)

IMUNODEFICIêNCIA
(Imunodeficiência grave e outras 
doenças do sistema imune)
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TRATAMENTOS ATUAIS

Vários fatores são levados em consideração para um transplante de células-

tronco alogênico (usando células-tronco de doador compatível) ou 

autólogo (usando as células-tronco da própria pessoa). É preciso conhecer 

as características da doença para saber se ela responde a tratamento com 

quimioterapia ou radioterapia; e se existe doador disponível.

Para algumas doenças, o transplante dessas células é a única modalidade que 

pode oferecer chances de cura, independente se forem retiradas da medula 

óssea, ou do sangue do cordão. Para outras doenças, o transplante não seria a 

primeira opção, ficando reservado para situações nas quais outras terapias não 

obtiveram sucesso.

Oncologia
1ª linha terapêutica

Autólogo como 2ª 
linha terapêutica

Alogênico Autólogo

Doença linfoproliferativa ligada ao Epstein Barr vírus  P P NA

Doença linfoproliferativa ligada ao X P O O
Doença de Hodgkin P P NA

Histiocitose P O O
Leucemia aguda indiferenciada P O P
Leucemia aguda promielocítica P O P
Leucemia bifenotípica P O P
Leucemia linfoide aguda P O P
Leucemia linfoide crônica P O P
Leucemia mieloide aguda P O P
Leucemia mieloide crônica P O P
Leucemia mieloide crônica juvenil P O P
Leucemia mielomonocítica juvenil P O P
Leucemia  mielomonocítica crônica P O P
Mielofibrose P O O
Linfoma não Hodgkin P P NA

Mieloma múltiplo P P NA

Neuroblastoma O P NA

Sarcoma de Ewing O P NA
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Falência medular
1ª linha terapêutica

Autólogo como 2ª 
linha terapêutica

Alogênico Autólogo

Anemia sideroblástica  P O O
Doença de Nieman-Pick P O O
Doença granulomatosa crônica P O O
Histiocitose P O O
Leucodistrofia metacromática P O O
Linfohistiocitose eritrofagocítica familiar P O O
Linfohistiocitose hemofagocítica P O O
Mielodisplasia P O P
Neutropenia congênita P O O
Osteopetrose P O O
Síndrome de Kostmann P O O
Síndrome de Lesch-Nyhan P O O
Síndrome de Morquio P O O
Anemia aplástica grave P O O
Anemia de Diamond-Blackfan P O O
Anemia de Fanconi P O O
Síndrome hemafagocítica P O O

Doenças hematológicas não 
malignas

1ª linha terapêutica
Autólogo como 2ª 
linha terapêutica

Alogênico Autólogo

Anemia falciforme  P O O
Talassemia P O O
Trombocitopenia amegacaricítica P O O
Trombocitopenia congênita P O O
Amildose O P NA

Imunodeficiências
1ª linha terapêutica

Autólogo como 2ª 
linha terapêutica

Alogênico Autólogo

Imunodeficiência comum variável  P O O
Síndrome de DiGeorge P O O
Síndrome de Griscelli P O O
Síndrome de Wiskott Aldrich P O O
Imunodeficiência congênita P O O
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TERAPIAS EM ENSAIOS CLÍNICOS

Diagnóstico Alogênico Autólogo

Paralisia cerebral Relato de caso Fase 1
Encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI) Fase 1
Lesão cerebral traumática Estudo em animais Fase 1
Lesão em medula espinhal Relato de caso
Autismo Fase 2
Perda auditiva (neurossensorial  
adquirida) Fase 2

Diagnóstico Alogênico Autólogo

Esclerose lateral amiotrófica (ELA) Fase 2 Fase 2

Doença de Crohn
Fase 2 Fase 3
Fase 3 Fase 3
Fase 2 Fase 3

Diabetes ipo 1 Fase 2 Fase 1
Doença do enxerto contra o hospedeiro 
(DECH)

Fase 3
Fase 3

Esclerose múltipla
Revisão de ensaios

Fase 1
Artrite reumatoide Fase 2

Esclerodermia
Relato de caso

Fase 2
Fase 2

LESÕES NEUROLÓGICAS

DOENÇAS AUTOIMUNES

As pesquisas também são animadoras, com novos 
tratamentos utilizando células-tronco do sangue do 
cordão sendo testados diariamente em laboratórios 
de todo o mundo. 

As novidades são tantas que fica até difícil acompanhá-las, mas para não perder 

nenhuma atualização, é só ficar de olho nas tabelas de doenças em tratamento 

e em estudo que nós trazemos para você. Todos os dados são frequentemente 

atualizados pela nossa equipe de especialistas no site www.cordvida.com.br.



11

POR QUE AS CÉLULAS-TRONCO DO SANGUE DO CORDãO SãO MUITO VALIOSAS?

As células-tronco do sangue de seu bebê são 100% compatíveis com 

ele próprio e têm até 25% de chance de compatibilidade com um 

irmão direto.

Quando comparadas às células-tronco da medula adulta, as do 

cordão umbilical são mais imaturas, o que permite uma menor 

compatibilidade entre o doador e o paciente para que o transplante 

seja bem-sucedido.4,5

A probabilidade de complicações pós transplante é menor do que 

a das células-tronco da medula de outro indivíduo; por apresentar 

menos doença do enxerto contra o hospedeiro.6

Sua coleta é simples, não invasiva, além de ser totalmente indolor e 

de não oferecer riscos para a mãe ou para o bebê.

Uma vez coletadas, as células serão processadas e posteriormente 

criopreservadas, ficando disponíveis para uso.

Estima-se que, ao longo da vida, cada pessoa tenha uma probabilidade 

de 1 em 217 de precisar de um transplante de medula óssea.7

Esse número pode não parecer tão grande, mas a chance de que a 

criança tenha síndrome de Down por exemplo é de 1 para cada 461 

nascidos vivos (para gestantes de 32 anos) e a de fibrose cística, uma 

das doenças detectadas pelo teste do pezinho, varia entre 1 em 3.200 

a 1 em 31.000 dependendo da etnia. Essas chances são menores 

que a de precisar de um transplante de medula óssea ao longo da 

vida, mas que muita gente assume ser exatamente o contrário. 
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A detecção dessas doenças mais raras já é rotina no dia a dia do 

casal e da gestante durante o pré-natal — e do recém-nascido, com 

os exames do primeiro mês de vida. Dá pra perceber, portanto, que 

o objetivo da medicina é sempre de detectar doenças precocemente 

para oferecer o melhor tratamento e as melhores chances de controle 

da doença para cada indivíduo. 

As células-tronco funcionam dessa mesma forma, se apresentando 

como uma alternativa a mais de tratamento naquele momento de 

adversidade em que outros tratamentos falham, acrescentando 

alternativas terapêuticas à disposição da pessoa a ser tratada. Por 

estes motivos a coleta de células-tronco deve ser considerada como 

parte das decisões preventivas tomadas durante a gestação. 
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O tecido do cordão também é 
muito especial!
Saiba o porquê!

O tecido do cordão umbilical possui células mesenquimais que são capazes 
de se diferenciar em células de outros tecidos, como o ósseo, o adiposo e o 
cartilaginoso. Isso ajudou a dar impulso a todo um novo campo de pesquisa, 
a medicina regenerativa, que busca a recuperação de lesões e de tecidos 
danificados através das células-tronco, permitindo a renovação dessas células e 
a recuperação da função do tecido.

Como essas células começaram a ser utilizadas pela ciência mais recentemente 
do que as do sangue, elas ainda não chegaram à prática médica, mas as pesquisas 
em diversos centros já vêm ocorrendo há mais de 10 anos para investigar o uso 
delas no tratamento de doenças extremamente comuns na nossa população, 
como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, complicações pós-transplante, cirrose 
hepática, infarto do miocárdio, esclerose lateral amiotrófica, e lesões esportivas.

Um importante ensaio clínico conduzido num dos principais centros de câncer do 
mundo, o MD Anderson Center em Houston nos EUA, demonstrou que a célula-
tronco hematopoética do sangue do cordão umbilical é capaz de se expandir 
em até 12,2 vezes, quando colocadas em cultura junto com células-tronco 
mesenquimais da medula óssea. Isto contribuiu para a recuperação 37,5% mais 
rápida (15 dias para a pega versus 24 dias) da medula óssea em tratamento.8

3

Indicações hematológicas
Anemia aplástica grave
Mielodisplasia
Doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH)
Otimização de pega, prevenção de rejeição e do DECH aguda pós-transplantes de célu-
la-tronco hematopoiéticas alogênicas 

LISTA COMPLETA DAS DOENÇAS EM ESTUDO COM CÉLULAS MESENQUIMAIS
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Indicações por alterações da morfogênese
Displasia broncopulmonar grave do prematuro

Indicações cardiovasculares
Infarto agudo do miocárdio
Isquemia/insuficiência vascular em extremidades (pé diabético)
Miocardiopatia dilatada idiopática

Indicações traumatológicas e outras
Lesão raquimedular
Tratamento de lesões na cartilagem do joelho
Cirrose hepática

Indicações neurológicas/doenças neurodegenerativas
Alzheimer
Parkinson
Ataxia cerebelar
Ataxia hereditária
Autismo
Esclerose lateral amiotrófica

Indicações imunológicas/inflamatórias
Colite ulcerativa
Esclerose múltipla e neuromielite óptica
Espondilite anquilosante
Nefrite lúpica
Reconstituição imune em pacientes HIV+

Indicações endocrinológicas
Diabetes mellitus tipo I
Diabetes mellitus tipo II
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Como é o processo da coleta? 4

A coleta de células-tronco é muito simples, não havendo motivo para que 

os pais se preocupem. O procedimento é seguro e indolor, tanto para a mãe 

quanto para o bebê, e, na verdade, só lida com material que seria descartado pelo 

hospital: o cordão umbilical que sobra ligado à placenta após a retirada do bebê.

Como a maioria dos hospitais não dispõe de serviços de coleta de células-

tronco, é necessário combinar tudo antes com o laboratório, contratando-os e 

avisando-os antes do parto.

A coleta pode, normalmente, ser feita em qualquer tipo de parto, normal ou 

cesárea, desde que ocorram com mais de 32 semanas de gestação ou que não 

haja qualquer complicação à saúde da mãe ou do bebê. Todos os procedimentos 

são realizados por profissionais capacitados pelo próprio laboratório ou pela 

sua equipe médica.9

Imediatamente após o nascimento do bebê, o cordão umbilical é clampeado e 

cortado e, a partir daí, a equipe de coleta entra em ação.

Da porção do cordão ainda conectada à placenta, o sangue é extraído e colocado 

em uma bolsa de sangue estéril. A coleta do tecido do cordão umbilical é feita 

com a retirada do maior segmento possível do cordão e sua colocação em um 

frasco estéril. 
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Como as células são 
armazenadas?
Por quanto tempo? Por que armazenar um 
número maior de células é melhor?

5

O transporte até o laboratório e todas as etapas até o armazenamento no tanque 

de nitrogênio devem ocorrer em até 48 horas da hora do parto, de acordo com a 

legislação da Anvisa. Para prevenir contra possíveis erros de identificação, todos 

os materiais recebem códigos de barra únicos.

Ao chegar ao laboratório, o material é processado para que as amostras de 

células-tronco sejam armazenadas. Essa etapa visa obter o maior número de 

células-tronco viáveis e cuidar para que a esterilidade do material seja mantida.

No laboratório da CordVida, por exemplo, o número médio de células por 

amostra é de 1,0 bilhão, mais de 100% superior ao padrão mínimo estabelecido 

pela Anvisa para o armazenamento.
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Uma vez processadas e analisadas, as células-tronco passam pela 

criopreservação, um processo de congelamento usando nitrogênio que reduz 

a temperatura da amostra gradualmente até atingir a temperatura de -196o C. 

A literatura científica atual relata a viabilidade de células-tronco do sangue do 

cordão umbilical criopreservadas há mais de 24 anos. Isso sugere que, uma vez 

criopreservadas nas condições corretas, as células-tronco podem permanecer 

viáveis por tempo indefinido.10

Os laboratórios de armazenamento são monitorados 24 h por dia, 7 dias por 

semana.  Além disso, há um controle rigoroso da temperatura, da umidade e da 

qualidade do ar, além de um sistema de alarme em caso de emergências.

A razão de contarmos tudo isso detalhadamente é para deixar 
claro como a escolha do laboratório deve ser feita de forma 
bastante criteriosa, já que cada etapa traz implicações sobre a 
viabilidade das células-tronco do seu bebê no futuro.
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Como escolher um laboratório 
para armazenar as células 
do seu filho? 
Confira nossas cinco dicas!

6

1. Experiência e reconhecimento no mercado

Todo esse mundo é muito novo para os pais que estão esperando um bebê. O 

principal é que você entenda a importância do armazenamento dessas células, 

um material precioso que infelizmente ainda é descartado na maioria dos partos 

no Brasil.

Em segundo lugar, é muito importante que os pais tenham o máximo de 

informações disponíveis para escolherem o banco que vai armazenar as células 

de seu filho por, provavelmente, muitos e muitos anos.  

A escolha de um bom banco de armazenamento de células-tronco pode ser 

baseada em alguns simples critérios de avaliação, conforme colocamos abaixo:
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O reconhecimento de mercado é um critério importantíssimo a ser avaliado por 

quem procura um bom banco de armazenamento de células-tronco. Confira 

quantos armazenamentos o banco realiza por ano, quantas unidades já foram 

utilizadas em transplantes e terapias em todo o Brasil (ou até para fora do 

país) e, novamente, se especialistas recomendam o trabalho realizado por essa 

instituição.

2. Qualidade do serviço

O serviço do banco de armazenamento de células-tronco que você vai escolher 

deve contar com a melhor qualidade nos seus procedimentos. Pergunte ao 

seu médico e amigos e informe-se em relação à atuação do banco nas regiões 

do país, às técnicas de coleta, transporte, processamento e armazenamento 

utilizadas, o atendimento e os serviços prestados antes, durante e depois da 

coleta das células.

Confira também se o banco possui o certificado da Associação Americana de 

Bancos de Sangue (AABB), assegurando padronização, qualidade e segurança 

dos serviços prestados com os padrões mundialmente consagrados. Uma boa 

maneira de começar a pesquisar por esses tipos de serviços é a internet, onde você 

vai poder navegar pelo site das empresas e conhecer suas técnicas e vantagens. 
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3. Tempo de atividade
Um banco de armazenamento de células-tronco com longo tempo de atividade é  

o primeiro passo para atestar a seriedade e a qualidade dos serviços prestados, 

mostrando que os procedimentos são confiáveis e frequentemente atualizados. 

Cheque se o banco tem parcerias formais de colaboração técnico-científicas 

com instituições de renome, principalmente no exterior, e peça comprovação 

documental desses acordos. 

Visite o local e pergunte sobre as tecnologias utilizadas e qual é o 

tempo de experiência da equipe nessa prática. Não deixe de investigar 

todas as informações que forem repassadas a você, com a ajuda 

do seu médico, avaliando a veracidade do que foi conversado e lhe 

trazendo ainda mais segurança para o momento de fazer a sua escolha. 
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4. Qualidade da comunicação e atendimento
Verifique se todo o material de divulgação está suportado por estudos científicos 

com respectivas bibliografias que confirmem a veracidade das informações. 

Verifique também se o banco estudado faz parte de associações do setor e se é 

atuante em projetos sociais na área de saúde. Essas ações podem deixar mais 

transparentes os valores e a ética do banco de armazenamento em questão. 

5. Estabilidade financeira do serviço
É muito importante conhecer a estabilidade financeira de uma empresa que 

estamos contratando, especialmente quando se trata da prestação de um serviço 

de longo prazo. Garanta que o banco de armazenamento que você pretende 

contratar tenha boa saúde financeira e uma administração estruturada, que 

permita que seus serviços sejam prestados ainda por muitos anos. Levante 

informações como o nível de endividamento e, principalmente, se é uma 

companhia rentável ou deficitária.
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CordVida.7
Quando precisar, aqui estaremos, pois 
sabemos que não há nada mais importante 
que o futuro de sua família

Quando se trata da saúde da nossa família, experiência, qualidade e pioneirismo 

são fundamentais. Baseada nesses três pilares, a CordVida realiza o serviço de 

coleta, processamento e armazenamento de células-tronco. 

Para nós nada faria sentido se não conseguíssemos de fato ajudar as famílias dos 

nossos clientes. Até o início de 2015, sete unidades armazenadas na CordVida já 

haviam sido utilizadas em transplantes ou terapias no Brasil e nos EUA e estavam 

100% viáveis para uso.

Temos como valor central de nossa cultura a prestação de um serviço de 

excelência e a divulgação para a sociedade, de forma 100% transparente, de 

conhecimento científico, incluindo o que há de mais atualizado na área da 

medicina regenerativa no Brasil e no mundo. 
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No mercado desde 2003, somos um dos mais avançados bancos de 

armazenamento de células-tronco de cordão umbilical. Segundo o World Cord 

Blood Congress 2013, estamos entre as cinco melhores empresas do mundo e 

a primeira da América Latina. 

Os nossos processos estão de acordo com os melhores padrões mundiais e 

que foram certificados por quatro vezes consecutivas pela AABB (American 

Association of Blood Banks), que há mais de 60 anos estabelece os padrões 

internacionais de qualidade nas áreas de transplante, transfusão e terapia celular. 

Somos a primeira empresa a oferecer um serviço completo de armazenamento 

de células-tronco incluindo sangue e tecido do cordão umbilical, sempre trazendo 

para o Brasil o que há de mais avançado no armazenamento de células-tronco 

do cordão umbilical. 
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A nossa experiência é um fator importante para 
que você tome uma decisão segura.

Fomos novamente pioneiros na América Latina na certificação da AABB para 

o processamento e armazenamento de células-tronco do tecido do cordão 

umbilical.

Além de tudo isso, somos o único banco privado com a mais avançada tecnologia 

de armazenamento de sangue de cordão, 100% robotizada e individualizada, 

evitando assim qualquer variação de temperatura das células.

Em 2016 a CordVida foi eleita pelo influente site BioInformant Worldwide com 

um dos TOP 10 bancos de sangue de cordão umbilical do mundo. Nós estamos 

entre as empresas mais influentes e inovadoras pelo mundo e somos a única 

empresa da América Latina a figurar neste ranking.
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O valor do investimento é composto por:

Uma taxa para cobrir os custos da coleta e do processamento, incluindo: 

procedimento no hospital, material, transporte, processamento em nosso 

laboratório e todos os testes.

Uma taxa de armazenamento das células que cobre os custos de: manutenção 

do armazenamento das células. Essa taxa pode ser paga anualmente ou a cada 

2, 5, 10 ou 18 anos, com respectivos descontos.

Hoje trabalhamos com planos a partir de R$ 2.950,00 já incluída a taxa de 

armazenamento para o primeiro ano. Esses valores podem sofrer alteração em 

função da localidade do parto.

Condições especiais para famílias já clientes, pais médicos e gestação de 

múltiplos.

Entre em contato com nossos 

consultores pelo 0800 707 2673 

ou nesse link

Quanto custa?8

http://www.cordvida.com.br/materiais/fale-com-um-consultor.html%20
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Conclusão9

O investimento no armazenamento de células-tronco pode abrir mais uma porta 

para o bem-estar físico do seu filho e da sua família, podendo vir a ser uma 

segurança a mais para um momento que nem todo o planejamento, amor e 

atenção dos pais consegue evitar. 

Com as células-tronco armazenadas, sua família poderá ter mais alternativas 

de tratamento disponíveis e poderá escolher qual caminho quer seguir. Se você 

investe na educação para que seu filho possa escolher entre todas as profissões, 

não deixe que na saúde isso seja diferente. 
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