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Introdução: O sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP) é utilizado como fonte de células progenitoras 
hematopoéticas (CPH) para transplantes alogênicos. A criação de bancos públicos de SCUP vem sendo ampliada 

mundialmente para aumentar a chance de transplantes compatíveis e disponibilizar, de forma gratuita, SCUP para 
pacientes sem doador aparentado. No Brasil, foi criada a Rede BrasilCord, que já conta com 12 bancos de SCUP 
(BSCUP) públicos distribuídos em vários estados, dentre eles o do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), 

inaugurado em setembro de 2010. Após um período de validação, o BSCUP iniciou as atividades de 
criopreservação e disponibilização de SCUP para essa rede nacional em julho de 2011. Objetivo: Apresentar a 
produção do BSCUP-HCPA desde o início de suas atividades. Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo 

baseado no levantamento de dados da Rede BrasilCord no período de 1° de julho de 2011 a 31 de março de 2012. 
Resultados: Foram encaminhadas ao Laboratório de Processamento do BSCUP-HCPA 331 unidades de SCUP 

coletadas no centro obstétrico do HCPA, sendo que dessas, 218 foram processadas e criopreservadas e 103 
desprezadas por não apresentarem qualidade adequada para seu armazenamento. Das unidades criopreservadas, 

199 já estão disponíveis para o uso nacional. Os motivos de descarte foram bolsa rompida na selagem, exames 
sorológicos positivos, além de celularidade e volume inadequados da unidade. Conclusão: O BSCUP-HCPA já 
integra a base nacional de dados para a busca de CPH, podendo fornecer unidades para transplantes alogênicos 

em todo o país, com perspectivas para uso internacional, enriquecendo a rede de transplante de medula óssea 
com material genético característico da região sul do Brasil. 

  

 

 




