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RESUMO 

 

As atividades desenvolvidas pelo enfermeiro nos Bancos de Sangue de Cordão Umbilical 

Placentário demanda alta complexidade assistencial e funcional, fato que imputam a 

responsabilidade de identificar situações que devam ser avaliadas, pesquisadas e 

reformuladas, como por exemplo os critérios de doação de sangue de cordão umbilical e 

placentário (SCUP), critérios de inclusão e exclusão de doadoras, padronização de técnicas e 

demais situações que envolvem a atuação do enfermeiro. A celularidade tem sido alvo de 

atenção por parte dos enfermeiros, devido a necessidade de obtenção de um número adequado 

células-tronco hematopoiéticas. Este estudo objetivou discutir a associação entre a 

celularidade do sangue do cordão umbilical e placentário e a hipertensão arterial e; traçar 

perfil das gestantes com hipertensão arterial e sem hipertensão arterial. A metodologia 

correspondeu a um estudo observacional do tipo caso-controle. O local da pesquisa foi o 

Hospital Maternidade Oswaldo de Nazareth e o Laboratório de Processamento e 

Criopreservação do Instituto Nacional de Câncer e os sujeitos do estudo foram setenta de três 

gestantes internadas, e que tiveram o sangue de cordão umbilical e placentário coletados após 

a dequitação. A análise estatística foi processada pelo software estatístico SAS
®
 System, 

versão 6.11 e o critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística apresentou resultados satisfatórios, constatamos que a celularidade inicial do 

sangue do cordão umbilical de gestantes hipertensas não apresentou diferença significativa 

comparado com a celularidade de gestantes não-hipertensas. Das bolsas de SCUP coletas de 

gestantes hipertensas, 80% apresentou celularidade ≥ 5 x 10
8
  e 20%  celularidade < 5 x 10

8
 

(de acordo com padrão estabelecido pela RDC 56). A partir deste estudo, podemos concluir 

que gestantes com hipertensão arterial  apresentaram uma quantidade adequada no total de 

células nucleadas, atendendo aos critérios estabelecidos pela RDC 56. Com base nestes 

resultados e com a intensificação de pesquisas neste campo, sugerimos a reavaliação dos 

critérios de doação do sangue do cordão umbilical e placentário das gestantes com hipertensão 

arterial. A celularidade do SCUP apresentou uma relação positiva com alguns fatores 

neonatais e características da placenta/cordão, o conhecimento destes fatores permitirá as 

equipes dos BSCUP, a identificação de características importantes relacionadas à mãe, ao 

recém-nascido e as características da placenta e do cordão que possam otimizar o quantitativo 

de células obtidas do SCUP.  

Palavras-chave: Hipertensão induzida pela gravidez, sangue fetal, células-tronco 

hematopoéticas, placenta. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The activities performed by nurses in the Blood Banks Umbilical Cord Placental high demand 

and functional complexity of care, a fact that indirectly responsible to identify situations that 

should be evaluated, researched and reworked, such as the criteria for donation of umbilical 

cord blood and placental (SCUP), inclusion and exclusion criteria for donors, standardization 

of techniques and other situations that involve the performance of nurses. WBC has been the 

subject of attention from nurses, due to the need to obtain an adequate number of 

hematopoietic stem cells. This study aimed to discuss the relation between cellularity and 

cord blood and placental and hypertension, a profile of pregnant women with hypertension 

and no hypertension. The methodology corresponded to an observational case-control. The 

research site was the Maternity Hospital and Oswaldo de Nazareth Processing and 

Cryopreservation Laboratory of the National Cancer Institute and the study subjects were 

pregnant women admitted seventy three, and had the blood of the umbilical cord and placenta 

collected after dequitação. Statistical analysis was performed with SAS ® System software, 

version 6.11 and the criterion for determining significance was set at 5%. Statistical analysis 

showed satisfactory results, we found that the initial cellular cord blood of pregnant women 

with hypertension showed no significant difference compared with the cellularity of pregnant 

women not hypertensive. SCUP collections of the stock of pregnant women with 

hypertension, 80% had WBC ≥ 5 x 108 and 20% cellularity <5 x 108 (according to standards 

established by the DRC 56). From this study, we conclude that pregnant women with 

hypertension had an adequate amount of total nucleated cells, meeting the criteria established 

by the RDC 56. Based on these results and the intensification of research in this field, we 

suggest a reassessment of the criteria for donation of umbilical cord blood and placenta of 

pregnant women with hypertension. The cellularity of the SCUP presented a positive 

relationship with some factors and characteristics of neonatal placental / cord, the knowledge 

of these factors will allow teams of BSCUP, the identification of important features related to 

the mother, the newborn and the characteristics of the placenta and umbilical that can 

optimize the quantity of cells obtained from SCUP. 

 

Keywords: Pregnancy-induced hypertension, fetal blood, hematopoietic stem cell, the 

placenta. 
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I- INTRODUÇÃO 

 

O transplante de medula óssea (TMO) de acordo com Meinerz et al (2008)  é uma 

terapia especial utilizada para tratar pacientes com doenças hematológicas e certas alterações 

genéticas, para as quais diferentes alternativas terapêuticas foram consideradas e excluídas. O 

transplante de medula óssea (TMO), também é conhecido como transplante de células-tronco 

hematopoiéticas. (ZAGO, 2006)  

Um fator importante a ser observado para o sucesso do transplante é a compatibilidade 

celular. Antes que o transplante ocorra, os tecidos do receptor e do doador em potencial 

devem ser analisados para verificar a compatibilidade, ou seja, o grau de semelhança, dos 

antígenos HLA (Human Leukocyte Antigen). As células do sangue apresentam em sua 

superfície proteínas específicas, codificadas por um conjunto de genes conhecidos como 

Complexo Principal de Histocompatilidade – MHC (do inglês, Major Histocompatibity 

Complex). Essas proteínas funcionam como antígenos, ou seja, induzem à formação de 

anticorpos, se transferidas para outro organismo. Nos seres humanos, esses antígenos são 

denominados HLA. Quanto mais aparentados forem dois indivíduos, mais alelos do MHC 

eles terão em comum. Se as células tiverem vários desses antígenos HLA diferentes, o sistema 

imunológico do receptor considera essas células como estranhas e tenta matá-las e as células 

do doador também tentam eliminar as células do receptor. Esse é o processo de rejeição. 

Como não é fácil encontrar um doador compatível, muitas vezes são realizados transplantes 

em que a compatibilidade HLA entre doador e receptor é parcial. (MINGRONE-NETO E 

DESSEN, 2011) 

 A herança HLA se dá de forma autossômica e codominante. Isto significa que um 

indivíduo expressa na superfície de suas células os produtos codificados pelos genes presentes 

nos cromossomos materno e paterno. Como cada genitor possui dois cromossomos 6 

distintos, quatro diferentes combinações de haplótipos são possíveis para a sua descendência. 

Este padrão de herança é um fator importante na busca de doadores aparentados compatíveis 

para transplante. Em geral, os transplantes de melhor prognóstico são aqueles realizados com 

irmãos HLA idênticos, e que têm uma chance de ocorrência de 25%. Quando um irmão HLA 

genotipicamente idêntico não for encontrado, existe a possibilidade da busca estendida na 

família. Neste caso, deve-se fazer uma análise mais abrangente que inclua pais, avós, tios e 

primos em primeiro grau. Para os pacientes que não apresentam um doador compatível na 
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família, resta a possibilidade de procurar um doador não consanguíneo.
 
(MEINERZ et al, 

2008) 

Com o propósito de aliviar esta dificuldade e encurtar o tempo de se identificar um 

doador de medula óssea, Rubinstein et al, em 1993, estabeleceram o primeiro banco de 

células-tronco obtidas do sangue de cordão umbilical e placentário no New York Blood 

Center. (RUBINSTEIN,1993,1994) Desde então, vários programas semelhantes se 

desenvolveram, tanto na América do Norte quanto na Europa (EUROCORD) inclusive com a 

criação de redes internacionais de cooperação, contribuindo para a normatização de 

procedimentos e uniformização de resultados (NETCORD). (GLUCKMAN et al, 1998) 

Com o objetivo de oferecer um número crescente e contínuo de doadores HLA 

compatíveis, foram criados diversos Bancos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário 

(BSCUP) reunidos ao redor do mundo.  A exemplo destas iniciativas foi implantado no 

Brasil, através da Portaria Ministerial nº 2381/GM, de 28 de junho de 2004, o 

BRASILCORD. Tal projeto visa à implantação de uma rede de BSCUP, distribuídos em 

diversos estados brasileiros, com o objetivo de captar amostragem nacional de Sangue de 

Cordão Umbilical e Placentário (SCUP). Como a população brasileira possui vasta 

diversidade étnica, é importante ter o máximo de regiões contempladas com bancos de sangue 

de cordão umbilical, inclusive porque em determinadas regiões, essas características são bem 

semelhantes. Portanto, é necessário estimular a utilização das células-tronco nos transplantes 

de medula óssea aumentando, com isso, a capacidade útil de doadores não-relacionados, ou 

seja, doador não-aparentado ou não- consanguineo. 

O primeiro Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP) foi 

inaugurado no Brasil, em fevereiro de 2001, no Instituto Nacional de Câncer (INCA), 

regulamentado pela Portaria nº 903/GM, de 16 de agosto de 2001. Posteriormente, a Agência  

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) instituiu a Resolução – RDC nº 153, em julho de 

2004, que passou a regulamentar o funcionamento dos bancos públicos de sangue de cordão 

umbilical e placentário. A RDC nº 153 foi reformulada, passando, atualmente, a vigorar a 

RDC nº 56, de 16 de dezembro de 2010 (ANEXO A).  

No processo de estruturação do BSCUP em 2001, houve a formação de equipe  

composta por médico, enfermeiros, biólogos, biomédico e administrativo.  O enfermeiro foi 

inserido, pela primeira vez, em uma equipe multiprofissional com atuação em banco de 

cordão umbilical e placentário, eu e três enfermeiras fizemos parte deste grupo pioneiro de 

enfermeiras formado em 2001, no qual nos mantemos até os dias atuais. Todas as atividades 

técnicas como captação, seleção, coleta de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (SCUP) 
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e follow up (consulta de enfermagem realizada com a doadora, três meses após o parto) e 

administrativas foram desenvolvidas por esta equipe de enfermeiras em conjunto com os 

demais integrantes da equipe do BSCUP-INCA.  Atualmente, estas atividades continuam a ser 

desempenhadas pela mesma equipe de enfermeiras.  

As atividades desenvolvidas pelos enfermeiros repercutem no bom funcionamento dos 

BSCUP, no que diz respeito às atividades práticas e na articulação de estratégias com a equipe 

multiprofissional. Através da captação, o enfermeiro seleciona potenciais doadoras de SCUP, 

atividade que requer domínio e conhecimento das regulamentações, que direcionam o 

funcionamento dos BSCUP, assim como habilidade relacional com as gestantes durante o 

processo de sensibilização para a doação. A coleta de SCUP requer do enfermeiro, habilidade 

técnica para a obtenção adequada de material, para qual todas as etapas da técnica de coleta 

devem ser cuidadosamente realizadas. Já, a consulta realizada com a doadora, três meses após 

o parto (follow up), é uma atividade diretamente prestada pelo enfermeiro à doadora, através 

da qual são identificados problemas de saúde relacionadas à mãe e ao bebê, além da coleta de 

amostra do sangue materno para testes sorológicos.  

A área de terapia celular é uma especialidade que demanda alta complexidade 

assistencial e funcional por parte dos enfermeiros, fato que imputam a responsabilidade de 

identificar situações que devem ser avaliadas, pesquisadas e reformuladas, como, por 

exemplo, os critérios de doação de SCUP, critérios de inclusão e exclusão de doadoras, 

padronização de técnicas e demais situações que envolvem a atuação do enfermeiro. A 

celularidade do SCUP  tem sido alvo de atenção por parte dos enfermeiros, devido à 

necessidade de obtenção de um número adequado células-tronco hematopoiéticas.  O 

Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, considerando a importância e necessidade da 

garantia da atuação do Enfermeiro como profissional integrante da equipe de saúde, com 

atribuições específicas e estabelecidas em lei, normatiza através da resolução COFEN 304, a 

atuação do enfermeiro na coleta de sangue de cordão umbilical e placentário. 

Através da coleta de sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP) são obtidas as 

células-tronco hematopoiéticas. Este procedimento é realizado pelo enfermeiro, que, 

posteriormente, envia a bolsa de SCUP para o Laboratório de Processamento e 

Criopreservação. No laboratório, é realizada a contagem inicial do número total de células 

nucleadas (contagem de leucócitos e do volume globular) de cada bolsa de SCUP, e de posse 

destes resultados é iniciado o processamento do sangue do cordão umbilical e placentário e, 

logo após, é feito o congelamento deste material. (ORTEGA, 2004) 
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De acordo com os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária através da Resolução - RDC nº 56, o sangue somente poderá ser aceito para 

processamento, se o número total de células nucleadas na unidade for igual ou superior a 5 x 

10
8
, sendo a sua utilização limitada à celularidade fixa. A RDC nº 56 dispõe ainda que o 

BSCUP, de acordo com o definido por sua política de qualidade, pode decidir por aumentar o 

valor mínimo aceito para o processamento de unidade de sangue de cordão umbilical em suas 

instalações. O BSCUP do Instituto Nacional de Câncer instituiu para o processamento, o 

número total de células nucleadas igual ou superior a 7,5 x 10
8 

. (BRASIL, 2010) 

A RDC nº 56 estabelece critérios de inclusão e exclusão para a doação do SCUP, e são 

excluídas da doação de SCUP as gestantes que apresentam doenças que interferem na 

vitalidade placentária. Como a hipertensão arterial é considerada uma das doenças que 

interfere na vitalidade placentária, por diminuir o fluxo sanguíneo uterino, mulheres com 

hipertensão são excluídas da doação.  

De acordo com Rezende e Montenegro (2010, p. 235), “a circulação uteroplacentária 

está reduzida, na toxemia, de cerca de 40-60%, o que explica a incidência expressiva de 

grandes enfartes placentários, crescimento retardado da placenta e seu descolamento 

prematuro”.  

Segundo estudos realizados por Artico et al (2009), as placentas de mulheres 

hipertensas  apresentam lesões obstrutivas das artérias deciduais. Tais lesões, independente do 

tipo de hipertensão, estariam associadas ao menor fluxo sanguíneo dependente do espasmo 

arteriolar, decorrente do estado hipoxêmico. É sugerido que o deficit de oxigênio demonstra 

que a circulação placentária da paciente hipertensa encontra-se diminuída. 

Devido à diminuição do fluxo sanguíneo nos casos de hipertensão, e pela suspeita que 

este fato também venha diminuir a celularidade no sangue do cordão umbilical e da placenta, 

gestantes portadoras de hipertensão arterial são excluídas da doação de SCUP. 

Considerando a necessidade de esclarecimento sobre o assunto, esta pesquisa teve 

como objeto de estudo a celularidade inicial (total de células nucleadas) do sangue de cordão 

umbilical e placentário de gestantes com hipertensão arterial. 

 

Justificativa 

 No HMON foram realizados alguns exames específicos, como por exemplo, a 

ultrassonografia com dopplerfluxometria em gestantes com hipertensão arterial. Este exame 

de acordo com Villas-Boas (2008) permite a compreensão da hemodinâmica fetal, remete ao 

conhecimento do processo de placentação, as modificações circulatórias no organismo 
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materno, com estabelecimento da circulação uteroplacentária e as alterações placentárias 

decorrentes dos diferentes tipos de hipertensão arterial.  Após a realização deste exame, em 

alguns casos de gestantes com hipertensão arterial, o fluxo placentário não apresentava 

alterações, fato que induz ao questionamento da relação existente entre a hipertensão arterial 

nas suas diferentes classificações e a real diminuição do fluxo placentário em cada caso, 

podendo com isso acarretar, também, na diminuição ou não da celularidade do sangue do 

cordão umbilical e placentário.  

Devido à necessidade de esclarecimentos sobre o critério de exclusão, estabelecido 

pela RDC 56, referente a gestantes com doenças que interferem na vitalidade placentária, da 

doação de sangue de cordão umbilical e placentário, a pesquisadora enviou uma solicitação de 

esclarecimento para a ANVISA, com os seguintes questionamentos: Quais são as doenças que 

interferem na vitalidade placentária? Caso a hipertensão esteja inserida nestas doenças, qual a 

relação com a diminuição da celularidade do sangue de cordão umbilical?  A ANVISA enviou 

parecer através do protocolo nº 2011033183 (Anexo B), com os seguintes esclarecimentos: 

dentre as doenças que interferem na vitalidade placentária estão as causas extrínsecas, que 

atuam sobre uma placenta geneticamente normal (enfermidade metabólicas da mãe – diabetes; 

alterações da circulação – mulheres com hipertensão arterial; alterações imunológicas; 

processos infecciosos; toxinas como o tabaco ou poluição ambiental; desnutrição materna), 

finalizando com a seguinte conclusão: 

Destaca-se que não é possível afirmar “claramente” que a presença dos 

fatores mencionados interfira certamente na vitalidade da placenta. Esta 

avaliação deve ser realizada por profissional capacitado, prevalecendo o 

caráter avaliativo do profissional médico/enfermeiro/farmacêutico/outro no 

momento da triagem clinica do candidato a coleta do sangue de cordão 

umbilical, bem como na avaliação das características físicas da placenta. 

(ANVISA, PROTOCOLO 2011033183- ANEXO B) 
 

Assim, devido à dissenção e à carência de publicações cientificas acerca da 

celularidade do sangue de cordão umbilical de gestantes com hipertensão arterial, reside a 

justificativa de aprofundamento da temática. 

 

Hipótese 

Gestantes com hipertensão arterial não apresentam diminuição na celularidade inicial (total de 

células nucleadas) no sangue do cordão umbilical e placentário. 
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Objetivos do estudo:  

Geral 

Discutir a associação entre a celularidade do sangue do cordão umbilical e placentário e a 

hipertensão arterial. 

 

Específico 

- Traçar o perfil das gestantes com hipertensão arterial e sem hipertensão arterial. 

- Analisar a celularidade do sangue de cordão umbilical e placentário entre os dois grupos de 

gestantes. 

- Identificar as associações de fatores maternos, neonatais e características placentárias/cordão 

umbilical, com a celularidade do sangue de cordão umbilical e placentário. 

- Discutir a inserção da gestante hipertensa como doadora de sangue de cordão umbilical e 

placentário. 

 

Relevância do estudo 

 

A terapia com células-tronco vive seu momento de máxima visibilidade. No Brasil, o 

Ministério da Ciência e da Tecnologia, o Ministério da Saúde e agências de financiamento 

têm investido recursos substanciais nas pesquisas com terapia celular, atendendo, assim, a um 

dos requisitos para que o país continue se desenvolvendo nesta área. Com o objetivo de 

contribuir no desenvolvimento de pesquisas neste tipo de terapia, este estudo poderá 

promover a reformulação dos critérios de doação de sangue de cordão umbilical e placentário 

(fonte de células-tronco hematopoiéticas), relacionados a gestantes portadoras de hipertensão 

arterial. Trata-se de um estudo importante no campo da pesquisa com células-tronco 

hematopoiéticas e das terapias celulares. 

Sua relevância estende-se para o ensino e pesquisa em enfermagem. Uma das 

atividades desenvolvidas pelos enfermeiros, que compõem o BSCUP, é o treinamento e 

capacitação de enfermeiros residentes, importante para o aprimoramento e qualificação destes 

profissionais, em virtude da crescente expansão tecnológica e científica, face ao 

desenvolvimento gerido pela globalização e as reais necessidades dos clientes com 

patologias/anomalias diferenciadas.  

O ensino e aprimoramento, nesta área, abrangem enfermeiros de outros estados que 

vão compor a Rede Brasil Cord (Rede de Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e 

Placentário no Brasil). O treinamento é realizado por enfermeiros que integram o Banco de 
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Sangue de Cordão Umbilical (BSCUP) do INCA, pois o instituto é responsável pelo 

gerenciamento da Rede Brasil Cord.  
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II- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 -  Revisão Histórica do Transplante de Medula Óssea   

 

2.1.1- Estudos Iniciais  

Em artigo publicado pelo Departamento de Oncologia Clínica do Hospital do Câncer 

AC Camargo, em 1998, lê-se que o primeiro relato de administração de células 

hematopoiéticas com finalidade terapêutica, data de 1891, quando Brown- Sequard e 

D’Arsonaval administraram medula óssea por via oral em pacientes com anemia secundária à 

leucemia. (ANELLI, 2000, p.1) 

Anelli (2000) relata que em 1937, Schretzenmayr, foi o primeiro a administrar por via 

intramuscular, medula óssea fresca autóloga (células do próprio paciente)
 
ou alogênica 

(células de um doador) em pacientes com anemias relacionadas à malária ou infestações por 

helmintos. Em 1940, Marrison e Samwick descreveram pacientes com anemia aplástica que 

se recuperaram após três infusões intramedulares de apenas 13 ml de aspirado de medula 

óssea dos seus irmãos. Experimentalmente, Jacobson e colaboradores demonstraram que era 

possível evitar aplasia medular em camundongos que recebiam radioterapia, com a infusão de 

células esplênicas. 

Segundo Voltarelli (2009) a história do transplante de medula óssea (TMO) começou 

em 1949 com estudos de Jacobson e cols que demonstraram que a proteção do baço de 

camundongo durante a irradiação de maneira letal permitia a sobrevida do animal. Lorenz e 

cols. por sua vez, relataram que camundongos irradiados poderiam também ser protegidos por 

uma infusão de células do baço ou da medula óssea.  

Na década de 1950, foi demonstrado que células alogênicas de medula óssea 

enxertadas com sucesso podem montar um ataque imune contra o hospedeiro resultando em 

uma síndrome consumptiva conhecida como “doença secundaria”. A doença era resultado de 

reação imunológica das células linfóides enxertadas contra os tecidos do hospedeiro, 

conhecida como enxerto-contra-hospedeiro (DECH). (VOLTARELLI, 2009) 

Em trabalhos subsequentes, Lorenz, Congdon e Uphoff,  em 1952, e Lorenz e Cogdon, 

em 1954, relataram a eficácia terapêutica da suspensão de células de medula óssea no 

tratamento de anemia aplástica. As décadas de 50 e 60 foram marcadas por frustrações e 

desapontamentos, uma vez que a maioria dos transplantes eram feitos em doentes terminais 

que não tinham sobrevida suficiente, para a avaliação da eficácia do enxerto. Os enxertos com 
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sucesso, geralmente resultavam em reação enxerto- hospedeiro ou septicemias, sempre letais. 

(ANELLI, 2000, p.2)        

De acordo com Anelli (2000) em 1957, Goren descobriu alo-antígenos relacionados ao 

complexo de histocompatibilidade em camundongos e Dausset, em 1964 descreveu o 

antígeno leucocitário humano (HLA).  

No final da década de 1960, suporte transfusional plaquetário, melhores antibióticos e 

agentes anticâncer mais efetivos foram desenvolvidos. O conhecimento aumentado do sistema 

de antígenos de histocompatibilidade humano (HLA) levou a novas tentativas de enxertos 

alogênicos de medula óssea em seres humanos. Em 1969, o grupo de TMO de Seattle 

começou uma serie de transplantes usando irmãos compatíveis como doadores para pacientes 

em estágios avançados de leucemia ou anemia aplástica. No final  dos anos 1970, transplantes 

para leucemia em remissão ou no primeiro sinal de recaída rapidamente demonstraram uma 

sobrevida global bastante aumentada. No final dos anos 1980 e 1990, muitas observações 

similares rapidamente levaram a aplicação do TMO a pacientes com uma variedade de 

doenças malignas que tinham em comum uma alta probabilidade de falha com outras formas 

de terapia. (VOLTARELLI, 2009)  

 

2.1.2- Histocompatibilidade 

 Técnicas para definir antígenos tissulares em humanos foram cruciais para o 

desenvolvimento do TMO. Conforme Voltarelli (2009), em 1954, Miescher reconheceu 

anticorpos induzidos por transfusões ou gravidez, os quais reagiam com antígenos 

leucocitários. Dausset e van Rood e cols. usaram esses anticorpos para descrever grupos de 

antígenos leucocitários humanos (HLA). Para o autor, hoje se sabe que esses antígenos 

provocam reações imunológicas quando tecidos são enxertados de um individuo para o outro 

e que o controle genérico desses antígenos reside no cromossomo  6 numa região 

“supergênica” conhecida como complexo principal de histocompatibilidade (major 

histocompatibility, MHC). 

 Nas décadas de 1970 e 1980, a maioria dos TMO envolvia pares de doadores-

receptores entre irmãos. Na década de 1990, as técnicas de tipificação sorológica foram 

substituídas por técnicas moleculares, propiciando uma caracterização precisa dos genes do 

MHC. Essas técnicas moleculares revelaram uma heterogeneidade ainda maior de MHC, mas 

possibilitaram compatibilizar indivíduos não aparentados. O estabelecimento de grandes 

painéis de doadores voluntários tornou possível encontrar doadores compatíveis, apesar da 
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heterogeneidade do MHC. O sucesso do TMO entre indivíduos compatíveis não aparentados 

atualmente se aproxima do observado entre irmãos compatíveis. (VOLTARELLI, 2009)   

 

  Figura 1 – Cromossoma 6 e a região HLA. 

 

  Fonte: Sillos e Neto, 2003 

 

2.1.3-Experiência Brasileira no Transplante de Medula Óssea 

Segundo Ruffier (2000) “o primeiro Transplante de Medula Óssea (TMO) no Brasil 

foi realizado pelo grupo da Universidade Federal do Paraná em 1979”. De acordo com 

Voltarelli (2009), em 1981 foi realizado o segundo transplante em Curitiba, em um paciente 

com anemia aplástica, obtendo sucesso e tornando o primeiro paciente a receber o transplante 

de medula óssea com sucesso no Brasil e na América Latina.  

  Ainda conforme o autor, em 1983 foi inaugurado no Rio de Janeiro, no Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), o Centro de Transplante de Medula Óssea – CEMO, que em 

1984 realizou o primeiro transplante de medula óssea de doador HLA idêntico em uma 

paciente com anemia aplástica com sucesso. Atualmente, o CEMO/INCA atua como unidade 

de referência do Ministério da Saúde, participando, junto ao Sistema Nacional de Transplante 

da Secretaria da Atenção a Saúde, como gerência técnica dos transplantes de células tronco-

hematopoiéticas, por determinação da Portaria nº 3.761 do Ministério da Saúde, assim como 

consultoria para a regulamentação dos transplantes no país e como representação junto a 

instituições nacionais e internacionais. 

O TMO alcançou a maturidade no Brasil e o inseriu na prática médica, expandindo a 

sua aplicação para numerosos centros nas várias regiões do Brasil, onde, atualmente conta 

com 28 centros especializados. Consequentemente, o número de transplantes realizados 
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cresceu substancialmente e mais de 10.000 procedimentos já foram realizados no país. 

(VOLTARELLI, 2009)  

 

2.2- Transplante de Medula Óssea ou  de Células Tronco-Hematopoiéticas 

 

2.2.1- Definição 

A medula óssea é o órgão formador de sangue do corpo humano e é essencial à vida. 

Contém células de origem (Stem Cells) ou tronco ou hematopoiéticas ou progenitoras, que 

possuem duas propriedades funcionais: capacidade de gerarem novas células de origem 

(autorenovação) e de se diferenciar em qualquer uma das linhagens celulares do sangue. As 

fontes de obtenção de células hematopoiéticas são: Medula Óssea, Sangue Periférico e 

Sangue de Cordão Umbilical. (AGUILLAR E RIUL, 1996, p.1) 

Uma das principais limitações no tratamento do câncer se deve à toxicidade da medula 

óssea pela terapêutica  quimioterápica ou quimioradioterápica. O transplante de medula óssea 

(TMO) possibilitou a administração de doses elevadas e potencialmente curativas dessas 

drogas, associadas ou não à radioterapia.  

É um procedimento terapêutico que consiste na infusão, por via intravenosa, 

de sangue de medula óssea obtido de doador previamente selecionado, em 

receptor adequadamente condicionado. A sua finalidade é reconstruir o órgão 

hematopoiético enfermo, devido a sua destruição, nos casos de aplasia, ou 

devido à proliferação celular neoplásica.(PASQUINE E FERREIRA ,1995, p 

561) 

                                                         

O paciente recebe o transplante por infusão intravenosa, e essas células irão circular na 

corrente sanguínea. Parte delas se implantará no microambiente medular, iniciando o processo 

de repopulação medular e reconstituição hematopoiética. 

 

2.2.2- Fontes de Células Tronco- Hematopoiéticas 

 O uso de células tronco-hematopoiéticas (CTH) de outras fontes além da medula óssea 

ocasionou mudança da terminologia de transplante de medula óssea (TMO) para transplante 

de células-tronco hematopoiéticas (TCTH). 

 Conforme Voltarelli (2009), o transplante com células tronco do sangue periférico 

(CTSP), em vez da medula óssea, começou com a demonstração dessas células-tronco no 

sangue de camundongo, cães e primatas não humanos. Foi demonstrado que o número de 

CTSP na circulação podia ser aumentado com a quimioterapia e pela administração de fatores 

de crescimento hematopoiéticos (GM-CSF ou G-CSF).  
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 Ainda segundo o autor, a demonstração da presença de CTH no cordão umbilical 

sugeriu o uso dessas células em transplantes. O primeiro TCH bem sucedido usando células-

tronco do cordão umbilical (CTCU) foi relatado por Gluckman e cols. em 1989. Bancos de 

CTCU criopreservadas e tipificadas para HLA foram estabelecidos em várias instituições. 

 

Figura 2 – As células-tronco adultas da medula óssea se diferenciam em hematopoiéticas 

 

. 

Fonte: Araújo, et al., 2005 

 

2.2.3-  Utilizações das células-tronco do sangue de cordão umbilical e placentário   

Na última década, vários estudos demonstram o potencial das células obtidas do 

sangue de cordão umbilical e placentário que, contendo número suficiente de células-tronco, 

pode ser utilizado como fonte para reconstituição hematopoiética.  

 

Pesquisas com células-tronco avançam na busca de tratamentos para muitas doenças 

que afetam milhões de pessoas, mas o entendimento sobre os detalhes de como um 

organismo completo, com inúmeros tipos diferentes de células, forma-se a partir de 

apenas uma célula, já data do início do século 20. Foi nesse período que vários 

embriologistas, dentre eles os alemães Hans Spermann e Jacques Loeb começaram a 

decifrar os segredos das células-tronco por meio de experimentos com células de 

embriões. (CARVALHO, 2001, p.1) 

 

As células-tronco são células mestras que têm a capacidade de se transformar em 

outros tipos de células, incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e pele. O processo 

de geração das células especializadas – do sangue, dos ossos, dos músculos, do sistema 

nervoso e dos outros órgãos e tecidos humanos – é controlado pelo genes específico na célula-

tronco, mas os pesquisadores ainda não dominam todos os fatores envolvidos no processo. 

Compreender e controlar esse processo é um dos grandes desafios da ciência na atualidade.  
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Ruffier (2000, p.8), destaca que “estas células podem ser obtidas com facilidade através da 

coleta de sangue de cordão umbilical e placentário, armazenadas em bancos disponíveis tanto 

para a utilização terapêutica quanto para a pesquisa.” 

Neste contexto, surge a chamada terapia celular e molecular que tem sido o alvo das 

principais pesquisas em nível mundial. A utilização de células-tronco com suas características 

de diferenciação pluripotencial é considerada a mais adequada técnica no desenvolvimento 

desta modalidade terapêutica.  

O principal foco atual de interesse da terapia celular é a medicina regenerativa, em que 

se busca a substituição de células ou tecidos lesados, senescentes ou perdidos, para restaurar 

sua função. 

O transplante de células-tronco hematopoiéticas, conhecido simplesmente como 

transplante de medula óssea, é ainda hoje a única forma de tratamento com células-tronco 

humanas cuja aplicação já faz parte do arsenal médico no mundo todo. (ZAGO; COVAS, 

2006, p.110)  

Quando inicialmente estabelecido, o transplante empregava células obtidas da medula 

óssea do doador; mais recentemente, depois que se mostrou que essas células primitivas 

podem ser obtidas do sangue periférico e que também são abundantes no sangue do cordão 

umbilical, essas duas fontes passaram a ser utilizadas amplamente. 

As células-tronco hematopoiéticas devem ser coletadas, processadas e criopreservadas,  

no caso das células-tronco hematopoiéticas obtidas do sangue de cordão umbilical e 

placentário, bancos de sangue de cordão umbilical internacionais foram inaugurados e no 

Brasil, em 2001, o INCA inaugurou o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário 

(BSCUP), o primeiro banco desse tipo do Brasil, visando aumentar as chances de localização 

de doadores, para os pacientes que necessitam de transplante de medula óssea. 

Vários bancos de sangue de cordão umbilical e placentário foram inaugurados no 

Brasil, em 29 de Setembro de 2009, a Portaria n° 2381, cria a Rede Nacional de Bancos de 

Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, considerando a necessidade de organização de 

uma rede nacional de bancos de sangue de cordão umbilical.  
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Figura 3 – Esquema coleta – processamento – congelamento CTH do cordão umbilical e 

placentário. 

 

Fonte: Ortega et al., 2004 

 

2.3- Histórico e atuação do Enfermeiro no Banco de Sangue de Cordão Umbilical e 

Placentário 

 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) inaugurou, em fevereiro de 2001, o primeiro 

Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP) do país, que foi criado para 

coletar e armazenar Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (SCUP) de doadores 

voluntários não-relacionados e doadores relacionados. 

Quando o BSCUP do INCA foi inaugurado algumas instituições já coletavam Sangue 

de Cordão Umbilical e Placentário (SCUP), porém não baseados na Portaria 906/GM. Após a 

inauguração do BSCUP – INCA tornou-se necessário à formação de equipe multidisciplinar, 

dentre estes profissionais, o enfermeiro. Formou-se uma equipe composta por quatro 

enfermeiras, cuja responsabilidade era desenvolver atividades referentes ao enfermeiro que 

atua em  BSCUP,  deparando-se  com as complexidades e exigências necessárias para 

estruturação do BSCUP, baseada e fundamentada nos critérios estabelecidos pela Portaria 

906/GM. (LIMA, 2005) 

De acordo com Lima (2005), como se tratava de um projeto pioneiro, a equipe iniciou 

o trabalho, desenvolvendo  atividades práticas e administrativas do BSCUP. Muitas reuniões 

foram realizadas para elaboração das palestras, material educativo, instrumentos para consulta 

de enfermagem, planilhas, até chegarem às Normas Administrativas e Técnicas em BSCUP – 

Serviço de Enfermagem. Estão descritas nestas normas: Rotinas de Doação Não-Relacionada 

e Relacionada, Rotinas de Captação de Gestantes, Rotinas de Coleta e Transporte de SCUP e 

Rotina de Consulta Pós-Parto da Mãe. 

Nesse cenário, surgiu para o Enfermeiro uma área de importante atuação, pois além 

das contribuições no que se refere à assistência de Enfermagem, inclui ainda atividades de 

ensino, de pesquisa e de gerenciamento.  
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Em 2005, o Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução COFEN n° 304, 

normatiza a atuação do Enfermeiro na coleta de sangue de cordão umbilical e placentário, 

além de sua participação na formalização das atividades específicas em protocolo técnico 

institucional. 

 

2.4- Hipertensão Arterial Sistêmica: Definição e epidemiologia 

 

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, 

rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010)  

De acordo com o Ministério da Saúde, a pessoa é considerada hipertensa quando a 

pressão arterial é igual ou superior a 140/90 mmHg. A doença é causada pelo aumento na 

contração das paredes das artérias para fazer o sangue circular pelo corpo. Esse movimento 

acaba sobrecarregando vários órgãos, como coração, rins e cérebro. (BRASIL, 2010) 

A pesquisa do Ministério da Saúde feita com 54 mil adultos revela que a prevalência 

da doença, de 2006 a 2009, aumentou em todas as faixas etárias, principalmente entre os 

idosos. Atualmente, 63,2% das pessoas com 65 anos ou mais sofrem do problema contra 

57,8%, em 2006. O percentual de hipertensos não passa de 14% na população até os 34 anos. 

Dos 35 aos 44 anos, a proporção sobe para 20,9%. O índice salta para 34,5%, dos 45 aos 54, 

e para 50,4%, dos 55 aos 64 anos. Esse aumento na ocorrência da doença, de acordo com a 

idade, é resultado de padrões alimentares e da ausência de atividade física ao longo da vida, 

além de fatores genéticos, estresse e outros determinantes. A proporção de hipertensos é 

maior entre mulheres (27,2%) que entre homens (21,2%). A pesquisa também aponta que, 

quanto menor a escolaridade, mais casos da doença são diagnosticados. Entre os adultos com 

até oito anos de educação formal, 31,5% declaram que têm hipertensão. O percentual cai para 

16,8% se considerado o grupo de pessoas de nove a onze anos de instrução. 

(BRASIL, 2010) 

 Com base nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2010), a HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerada um 

dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas de 
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saúde pública. A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente 

com  a elevação da PA a partir de 115/75mmHg de forma linear, continua e independente. 

 Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos apontaram 

uma prevalência de HAS acima de 30%. Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 mmHg, 22 

estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9%, (média de 32,5%), com mais de 50% 

entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos. Entre os gêneros, a prevalência foi de 35,8% nos 

homens e de 30% em mulheres. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010)  

 

2.5- Hipertensão Arterial na Gestação 

 

2.5.1- Conceituação 

 A hipertensão arterial (HA) é uma doença considerada problema de saúde pública pelo 

elevado custo médico-social. Nas mulheres em idade procriativa a prevalência vai de 0,6 a 

2,0%, na faixa etária de 18 anos a 29 anos, e de 4,6 a 22,3%, na faixa etária de 30 a 39 anos. 

Diferente dos paises desenvolvidos, a HA na gestação permanece a primeira causa de morte 

materna direta no Brasil (37%), sendo a proporção maior nas regiões Norte e Nordeste em 

relação ao Sudeste, Sul e Centro-Oeste. (TEDOLDI et al, 2009) 

2.5.2- Classificação 

No Manual de Urgências e Emergências Maternas, do Ministério da Saúde, define-se 

como crise hipertensiva a presença de pressão arterial diastólica 110 mmHg.  A crise 

hipertensiva como urgência (ausência de sintomatologia clínica) ou emergência hipertensiva 

(presença de sintomatologia clínica). Considera ainda duas formas hipertensivas: a  

eclâmpsia e a Síndrome HELLP . A eclâmpsia é definida pela presença de convulsões tônico-

clônicas generalizadas e/ou coma. A Síndrome HELLP é uma das formas clínicas da pré-

eclâmpsia grave, sendo causa frequente de mortalidade materna; o termo HELLP é um 

acrônimo que em língua inglesa significa: hemólise (H) aumento de enzimas hepáticas (EL) e 

plaquetopenia (LP).  (BRASIL, 2000) 

O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia considera a hipertensão que ocorre 

na gestação em quatro categorias: a hipertensão crônica é definida com a hipertensão anterior 

a gravidez ou diagnosticada antes de 20 semanas de gestação. Os níveis tensionais adotados 

são PA ≥ 140/ 90 mmHg. Também é classificada como crônica, a hipertensão que é 

diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez e persiste além da 42º dia do pós-parto.  

Na hipertensão transitória (gestacional ou tardia), não há edema e proteinúria ocorre no final 

da gravidez ou nas primeiras 24 horas do pós-parto. A pré-eclâmpsia é a doença privativa da 
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prenhez,  particularmente de nulíparas, que aparece após 20 semanas, mais assídua perto do 

termo, tendo como tríade sintomática características a hipertensão, o edema e a proteinúria. Já 

a eclâmpsia se caracteriza pela ocorrência de convulsões em pacientes com pré-eclâmpsia que 

não possa ser atribuída a outras causas. (REZENDE, MONTENEGRO, 2006).     

Para Filho (2009) a classificação dos distúrbios hipertensivos gestacionais, 

preconizada pelo relatório do National High Blood Pressure Education Program Working 

Group on High Blood Pressure in Pregnancy (NHBPEPWGHBPP), é dividido: pré-

eclâmpsia/eclâmpsia e pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica (PES). A pré-

eclâmpsia/eclâmpsia é definida como síndrome específica da gravidez humana que ocorre 

após a 20ª semana de gestação e é caracterizada por hipertensão e proteinúria. A hipertensão é 

definida como pressão arterial sistólica > 140 mmHg, e diastólica > 90 mmHg, em gestante 

normotensa, antes das 20 semanas de gestação. Proteinúria é definida como patológica 

quando ultrapassa 300 mg em 24 horas. Proteinúria e pressão arterial devem voltar ao normal 

em até 12 semanas após o parto. A evolução para eclâmpsia caracteriza-se por convulsões 

nessas pacientes. Já a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica (PES), é definida como 

o desenvolvimento da síndrome de pré-eclâmpsia em paciente com hipertensão crônica. 

Com base na Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Gravidez na Mulher 

Portadora de Cardiopatia (2009), elaborada para quantificar os riscos e sugerir as condutas 

mais adequadas e fundamentadas para atender à mulher cardiopata, estabelece que a 

classificação das doenças hipertensivas na gestação mais aceita em nosso meio é a adotada 

pelo Grupo de Estudo da Hipertensão Arterial na Gravidez do Programa Nacional de 

Hipertensão Arterial (EUA) e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia – 

FEBRASCO (BR). (TEDOLDI, 2009)  

São classificadas em:  

- Hipertensão crônica (HC): Presente antes da gravidez ou diagnosticada antes de 20 semanas 

de gestação. É considerada hipertensão quando a pressão arterial sistólica é ≥ 140 mmHg e/ou 

a pressão arterial diastólica  ≥ 90 mmHg, medidas em duas ocasiões com 4 horas de intervalo. 

- Pré-eclâmpsia (PE): É uma síndrome caracterizada por comprometimento clínico 

generalizado (hipertensão e proteinúria) e alterações laboratoriais. É classificada  em leve (PA 

≥ 140/90 mmHg após 20 semanas de idade gestacional em paciente normotensa antes da 

gestação) e grave ( PA ≥ 160/110 mmHg).  

- Eclâmpsia (E): É o surgimento de convulsões em pacientes com pré-eclâmpsia ou 

hipertensão gestacional. 
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- Pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica (PES): É a presença de proteinúria (≥ 0,3 

g/24h) após a idade gestacional de 20 semanas em portadoras de hipertensão crônica, ou um 

aumento adicional da proteinúria em quem já apresentava aumento prévio, ou ainda um 

aumento súbito da PA em quem apresentava níveis controlados previamente, ou alteração 

clinica ou laboratorial característica de pré-eclâmpsia.  

- Hipertensão gestacional (HG): É o aumento da PA que surge após as 20 semanas de IG e 

sem proteinúria.  
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III- BASES METODOLÓGICAS 

 

3.1- Tipo de Pesquisa 

 

O presente estudo está inserido no campo da pesquisa clínica, trata-se de um estudo 

observacional do tipo caso-controle. No estudo observacional, os pesquisadores 

desempenham um papel passivo na observação dos eventos que ocorrem com os sujeitos do 

estudo (Hullley, 2008); e no tipo de estudo caso-controle é comparado um grupo que tem uma 

característica de interesse (gestantes hipertensas), com outro grupo que não possui estas 

características (gestantes não-hipertensas). 

Em relação à forma de abordagem, é classificada como pesquisa quantitativa com 

produção de dados primários. 

 

3.2- Local da Pesquisa 

 

A coleta dos dados foi realizada no Hospital Maternidade Oswaldo de Nazareth 

(HMON), localizado no município do Rio de Janeiro. O HMON é composto por noventa e 

oito leitos, com a seguinte distribuição: setenta leitos de puerpério, quinze leitos para 

pacientes de alto risco, quatro leitos de apoio, seis leitos para gestantes que estão no pré-parto 

e três leitos para recuperação pós-anestésica; atende gestantes de baixo risco. São realizados 

em média trezentos e oitenta partos/mês, uma média de treze partos/dia.  

A escolha da maternidade pública se deu pelo fato da pesquisadora compor o quadro 

da equipe de enfermeiras do BSCUP-INCA que atuam nesta maternidade, desenvolvendo 

atividades de captação de doadoras de SCUP, coleta de SCUP e follow up, sendo este local 

destinado à coleta de SCUP para a pesquisa de gestantes hipertensas e não-hipertensas. 

 O material coletado para a pesquisa (bolsas de sangue de cordão umbilical e 

placentário) foi encaminhado para Laboratório de Processamento e Criopreservação de 

células-tronco hematopoiéticas do Banco de Sangue de Cordão Umbilical (BSCUP) – 

Instituto Nacional de Câncer (BSCUP-INCA), situado no município do Rio de Janeiro. 
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3.3- População e Amostra 

 

A população do estudo foi de gestantes internadas no Hospital Maternidade Oswaldo 

de Nazareth, localizada no município do Rio de Janeiro. 

A amostra do estudo foi baseada no cálculo de amostral (Anexo C), com estimativa de  

oitenta e seis gestantes, sendo quarenta e três gestantes com hipertensão arterial e quarenta e 

três gestantes sem hipertensão arterial. Todas as gestantes receberam explicação sobre o 

projeto e após terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), 

foram coletados os dados da pesquisa. 

Os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa foram baseados na RDC 56, pois um 

dos objetivos da pesquisa consiste na possibilidade de inclusão das gestantes com hipertensão 

arterial na doação do sangue de cordão umbilical, para tal, as doadoras que participaram da 

pesquisa tiveram os mesmos critérios de doação das gestantes doadoras para os bancos 

públicos de sangue de cordão umbilical e placentário, que são regulamentados pela RDC 56. 

As gestantes que participaram da pesquisa sem diagnóstico de hipertensão arterial, 

foram consideradas aptas segundo à legislação vigente (RDC 56), que possui critérios de 

inclusão e exclusão para a doação de SCUP.   

São critérios de inclusão as seguintes condições: 

- Idade materna acima de 18 (dezoito) anos. 

- Gestantes que tenham se submetido, no mínimo, a duas consultas pré-natais documentadas.  

- Idade gestacional igual ou superior a 35 semanas. 

- Bolsa rota há menos de 18 horas. 

- Trabalho de parto sem anormalidade. 

 

São critérios de exclusão as seguintes condições:  

- Sofrimento fetal grave. 

- Feto com anormalidade congênita. 

- Infecção durante o trabalho de parto. 

- Temperatura materna superior a 38 ºC durante o trabalho de parto.   

- Gestante com situação de risco acrescido para infecções transmissíveis pelo sangue. 

- Presença de doença (s) que possa (m) interferir na vitalidade placentária. 

- Gestante em uso de hormônios ou drogas que se depositam nos tecidos. 

- Gestante com história pessoal de doença sistêmica autoimune ou de neoplasia. 
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- Gestante e seus familiares, pais biológicos e seus familiares, ou irmãos biológicos do recém-

nascido com história de doenças hereditárias do sistema hematopoético (doença falciforme, 

talassemia, deficiências enzimáticas, esferocitose, eliptocitose, anemia de Fanconi, porfiria, 

plaquetopatias, neutropenia crônica, outras doenças de neutrófilos), doença granulomatosa 

crônica, imunodeficiência, demência, doenças neurológicas degenerativas, doenças 

metabólicas ou outras doenças genéticas. 

As gestantes, que participaram do grupo com hipertensão arterial, atenderam aos 

critérios de inclusão e exclusão, conforme  à legislação vigente (RDC 56). Não atenderam, 

porém, a único critério de exclusão pelo qual determina que a gestante não podia apresentar 

doenças que interferissem com a vitalidade placentária, especificamente, a hipertensão 

arterial. 

 

3.4- Cuidados Éticos 

 

Em obediência à Resolução 196/96 do CNS, esta pesquisa foi submetida e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer – INCA, protocolo 126/10  

(Anexo D). 

As participantes do estudo receberam informações referentes ao propósito da pesquisa, 

bem como seus objetivos, conforme determina a resolução 196/CNS/96, que estabelece as 

diretrizes e normas de pesquisas que envolvem seres humanos. 

Foi esclarecido a cada participante a justificativa, os objetivos e os procedimentos a 

serem utilizados durante a pesquisa, bem como seu direito de desistir da participação em 

qualquer momento, desde que comunique ao pesquisador. A decisão de participar da pesquisa 

foi oficializada através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A), em duas vias de igual teor, ficando uma via com a participante da pesquisa e 

outra com o pesquisador.  

O procedimento realizado nessa pesquisa foi a coleta de sangue do cordão umbilical e 

da placenta, que foi realizado após o nascimento e a saída da placenta, portanto não existindo 

riscos para a mãe e  o bebê. 

Para proteger a privacidade da participante da pesquisa, sua identidade foi mantida de 

forma confidencial.  A participante não foi identificada, a menos que por motivos de saúde 

pública necessitasse de ser contatada.  Não foi identificada em nenhuma publicação. 
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3.5- Coleta dos Dados 

 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora responsável pelo estudo e por uma 

enfermeira que está incluída na pesquisa como pesquisadora colaboradora, sendo esta  

enfermeira integrante da equipe do BSCUP. Ambas possuem perícia e capacitação para 

desenvolver atividades que são executadas por enfermeiros que atuam em BSCUP. A coleta 

dos dados ocorreu no período de março/2011 a setembro/2011 e foi dividida nas seguintes 

etapas:  

√ 1ª etapa: Análise dos prontuários das gestantes internadas no pré-parto por uma das 

pesquisadoras, para identificação de potenciais doadoras. Durante a análise de cada prontuário 

uma pré-seleção foi feita através do preenchimento de um check-list (Apêndice B) para a 

inclusão da gestante no estudo.  

√ 2ª etapa: Após o preenchimento do check-list, a gestante foi abordada. Nesta 

abordagem, foi feita uma explanação sobre a doação do sangue de cordão umbilical e a 

importância da pesquisa no que se refere à hipertensão arterial. A gestante que concordou em 

participar da pesquisa recebeu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com base na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de Outubro de 1996, para assinar, 

em duas vias de igual teor, ficando uma via com a gestante e outra com a pesquisadora. 

Posteriormente a gestante foi entrevistada, sendo utilizado um formulário de coleta de dados 

(Apêndice C).  

√ 3ª etapa: Após o processo de seleção e captação da gestante, a placenta foi entregue, 

depois da dequitação, para uma das pesquisadoras. Foi realizada a aferição das medidas e 

peso da placenta. 

Fotografia 1 e 2: Placenta de gestante com hipertensão gestacional 

    

       . 

                        Fonte: Acervo da pesquisadora, 2011.        
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Fotografia 3: Placenta de gestante                       Fotografia 4: Placenta de gestante 

pré- eclâmpsia sobreposta a                                   com hipertensão crônica. 

hipertensão crônica. 

              

 Fonte: Acervo do pesquisador, 2011   Fonte: Acervo do pesquisador, 2011.  

 

√ 4ª etapa: Coleta convencional do sangue dos vasos do cordão umbilical e placentário 

(Apêndice D). O sangue coletado do cordão umbilical e da placenta (SCUP) foi 

acondicionado em bolsa específica (contendo no seu interior 30 ml de solução para coleta – 

CPDA). Após a coleta o cordão umbilical e a placenta foram entregues para a circulante da 

sala de parto proceder o descarte conforme a rotina do hospital. 

Fotografia 5: Coleta Convencional do SCUP. 

 

                                        

                                       Fonte: Acervo do pesquisador, 2011. 
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√ 5ª etapa: Envio do material biológico para o laboratório, procedido das seguintes 

formas: a bolsa com o SCUP foi identificada com etiqueta numérica e devidamente 

acondicionada em geladeira exclusiva para SCUP a uma temperatura de 4º C, e, 

posteriormente,  encaminhada por um funcionário responsável pelo transporte da bolsa de 

SCUP, em caixa térmica por onde mantinha a temperatura interior entre 4º e 24º C,  para o 

laboratório de processamento e criopreservação do INCA. 

                Fotografia 6: Transporte da bolsa de SCUP, em caixa térmica 

 

 

                            Fonte: Acervo do BSCUP-INCA, 2010. 

 

 √ 6ª etapa: No laboratório foram analisados a celularidade (quantificando-se 

celularidade total inicial) e volume inicial de cada bolsa.   

Fotografia 7: Pesagem da bolsa de SCUP.   Fotografia 8: Contagem do número total de                          

células. 

             

Fonte: Acervo do BSCUP-INCA, 2009.                    Fonte: Acervo do BSCUP-INCA, 2009.  
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√ 7ª etapa: Os dados referentes ao volume e à celularidade do SCUP de cada bolsa, 

foram liberados pelo laboratório de processamento e criopreservação. Estes dados foram 

enviados para a pesquisadora responsável e posteriormente analisados pela mesma. 

 

3.5.1- Instrumento de Coleta de Dados 

 

Constituiu-se de um ckeck list e um formulário de coleta de dados. O check-list é 

composto de seis perguntas fechadas, relacionadas aos critérios de inclusão e exclusão de 

gestantes na doação de SCUP, e teve como objetivo identificar potenciais doadoras através 

das informações contidas no prontuário e o formulário de coleta de dados foi semiestruturado, 

com perguntas fechadas, composto por sete partes: dados residenciais, dados clínicos e 

obstétricos, dados comportamentais, doenças associadas, dados do trabalho de parto, dados do 

parto e dados da coleta de SCUP. 

Foram selecionados alguns dados contidos no formulário de coleta de dados para 

caracterização da amostra em estudo como: características maternas (epidemiológicas e 

perinatais), neonatais e placentárias/cordão umbilical; e também para a verificação da 

associação destes fatores com a celularidade do SCUP no grupo de gestantes hipertensas e 

não-hipertensas, devido à possível relação existente com a celularidade do sangue de cordão 

umbilical e placentário. Estudos realizados por Jones et al (2003), Surbek et al (2001) 

identificaram fatores  maternos, neonatais e características placentárias relacionadas com o 

quantitativo de células e volume do SCUP.  

 

3.6- Metodologia Estatística  

 

        A análise descritiva apresentou sob forma de tabelas ou gráficos os dados observados, 

expressos pela frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos (qualitativos) e pela 

média ± desvio padrão ou mediana (mínimo – máximo) para dados numéricos.   

        A análise estatística foi composta pelos seguintes métodos: 

- para comparação da celularidade inicial numérica entre dois subgrupos (ou 

categorias) foi aplicado o teste de Mann-Whitney; e entre três subgrupos foi aplicada a 

ANOVA de Kruskal-Wallis; 

  - para correlação da celularidade inicial com variáveis numéricas materna, do 

recém-nascido e da placenta/cordão foi usado coeficiente de Spearman (rs); e 
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  - para associação da celularidade inicial de acordo com as classificações RDC 56 e 

BSCUP-INCA  com as hipertensas e não-hipertensas foi utilizado o teste de 
2
 ou exato de 

Fisher. 

 Foram utilizados métodos não paramétricos, pois a celularidade inicial não 

apresentou distribuição normal (distribuição Gaussiana), devido à dispersão e rejeição da 

hipótese de normalidade segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov. O critério de determinação 

de significância adotado foi o nível de 5%. A análise estatística foi processada pelo software 

estatístico SAS
®
 System, versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina). 
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IV- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 Neste capitulo, são apresentados os resultados dos dados coletados de setenta e três 

gestantes, divididos em três categorias: (4.1) Caracterização da amostra em estudo com dados 

maternos, do recém-nascido e características da placenta/cordão; (4.2) Celularidade inicial do 

sangue de cordão umbilical e placentário de gestantes hipertensas e não-hipertensas; (4.3) 

Associações dos fatores maternos, neonatais e características placentárias com a celularidade 

inicial do sangue do cordão umbilical e placentário de gestantes hipertensas e não-hipertensas. 

 

4.1- Caracterização da amostra em estudo com dados maternos, do recém-nascido e 

características da placenta/cordão 

 

 As características maternas (epidemiológicos e perinatais), do recém nascido e da 

placenta/cordão umbilical dos grupos estudados (variáveis numéricas) estão ilustradas na 

Tabela 1.1 e Tabela 1.2.  

 

 Tabela 1.1- Descritiva das variáveis numéricas de gestantes hipertensas e não 

hipertensas: dados maternos, do recém-nascido e características da placenta/cordão – 

Rio de Janeiro, 2011  

Variável numérica n média ± DP mediana mínimo - máximo 

MATERNAS         

Idade materna (anos) 73 25,8 ± 6,6 25 18 - 43 

Nº de gestações 73 2,62 ± 1,70 2 1 - 8 

Nº de partos 73 1,26 ± 1,43 1 0 - 6 

IMC materno antes da gravidez (Kg/m
2
) 73 25,7 ± 6,1 24,6 14,9 - 44,1 

IMC materno atual (Kg/m
2
) * 72 30,6 ± 7,2 29,1 19,2 - 65 

RECEM-NASCIDO         

Capurro (dias) 73 276,2 ± 9,0 278 245 - 293 

Peso fetal (g) 73 3326,6 ± 434,3 3340 2015 - 4230 

CARACTERISTICAS 

PLACENTA/CORDÃO 
        

Peso da placenta (g) 72 728,2 ± 164,5 730 355 - 1190 

Diâmetro da placenta (cm) 72 18,6 ± 1,9 19 13 - 24 

Comprimento do cordão (cm) 72 37,7 ± 12,4 37 16 - 72 

DP: Desvio Padrão    
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Tabela 1.2- Descritiva das variáveis numéricas de gestantes hipertensas: dados 

maternos, do recém-nascido e características da placenta/cordão – Rio de Janeiro, 2011  
                 

Variável numérica n média ± DP mediana mínimo - máximo 

MATERNAS         

Idade materna (anos) 25 26,0 ± 7,1 25 18 - 41 

No de gestações 25 3,00 ± 2,25 2 1 - 8 

No de partos 25 1,64 ± 1,93 1 0 - 6 

IMC materno antes da gravidez (Kg/m
2
) 25 28,7 ± 7,5 28 14,9 - 44,1 

IMC materno atual (Kg/m
2
) 25 34,3 ± 9,3 34,7 19,2 - 65 

RECEM NASCIDO         

Capurro (dias) 25 275,8 ± 7,7 278 250 - 287 

Peso fetal (g) 25 3300,0 ± 455,2 3390 2015 - 4005 

CARACTERISTICAS 

PLACENTA/CORDÃO 
        

Peso da placenta (g) 25 743,7 ± 185,5 745 405 - 1190 

Diâmetro da placenta (cm) 25 18,5 ± 2,6 18 13 - 24 

Comprimento do cordão (cm) 25 40,9 ± 13,9 42 16 - 72 

DP: Desvio Padrão    

 

De acordo com os resultados obtidos na tabela 1.1, a idade materna variou dos 18 aos 

43 anos, com mediana de 25 anos; o número de gestações de 01 a 08 com mediana de 01 

parto. O I.M.C. obteve mediana de 24,6 kg/m
2
 antes da gravidez e 29,1 kg/ m

2
 no dia do 

parto. Com relação ao recém-nascido, o Capurro foi de 278 dias (mediana) e o peso fetal 

variou de 2015g a 4230g com mediana de 3340g. O peso da placenta variou entre 355g e 

1190g, com mediana 730gr e o diametro variou de 13cm a 24cm, com mediana de 19cm; o 

comprimento do cordão umbilical variou de 16cm a 72cm, com mediana de 37cm.  Na tabela 

1.2, com relação ao I.M.C., o grupo de hipertensas obtiveram mediana de  28 kg/m
2
 antes da 

gravidez e 34,7 kg/m
2
 antes da gravidez; com relação ao recém-nascido o peso fetal  variou 

entre 2015g e 4005g com mediana de 3390g e com relação a características da placenta e 

cordão, o peso da placenta variou entre 405g e 1190g, com mediana de 745g. 

  

As características maternas (epidemiológicos e perinatais) e do recém nascido dos 

grupos estudados (variáveis categóricas) estão ilustradas na Tabela 1.3. 
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Tabela 1.3- Descritiva das variáveis categóricas de gestantes hipertensas e não                                                                

hipertensas: dados maternos e do recém-nascido – Rio de  Janeiro, 2011 

  Hipertensa Não-hipertensa 

Variável categórica n % n % 

Grupo 25  34,2  48  65,8  

Gestações         

primigesta  9 12,34  15  20,56  

multigesta  16 21,92  33  45,18  

Paridade     

nulipara 10 13,69 19 26,01 

primipara  5 6,85 14 19,15 

multipara 10 13,72 15 20,58 

Tipo de parto     

cesárea 19 26,02 20 27,38 

vaginal 06 8,23 28 38,37 

I.M.C antes da gravidez     

normal 8 10,97 30 41,13 

sobrepeso 6 8,22 13 17,78 

obeso 11 15,06 5 6,84 

I.M.C no dia do parto         

normal  5 6,97  11  15,33  

sobrepeso  3 4,17  23  31,93  

obeso  17 29,6  8  11,10  

baixo  -  - 5  6,9  

Uso de bebida antes da 

gravidez 
            7           9,6              14             19,2 

Uso de bebida durante a 

gravidez 
                2                 2,75                  6                 8,25  

Tabagista (antes da 

gravidez) 
                 3                  4,1                 6                  8,2 

Tabagista (durante a 

gravidez) 
                2                 2,75                 5                6,85 

Tipo de hipertensão     

           crônica  2 8,0 - - 

           gestacional 16 64,0 - - 

           pré-eclampsia  5 20,0  -  -  

           pré-eclampsia 

sobreposta c/ crônica 
 2 8,0 - - 

RECEM-NASCIDO         

Sexo      

                Masculino                14                19,18                22                30,12 

               Feminino                11                15,08                26                35,62 
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Conforme os resultados descritos acima 65,8 % das gestantes são hipertensas (n=25) e 

34,2% não-hipertensas (n=48); quanto ao tipo de hipertensão 8% apresentaram hipertensão 

crônica, 64% hipertensão gestacional, 20% pré-eclâmpsia e 8% com pré-eclâmpsia sobreposta 

a hipertensão crônica. Das vinte e cinco gestantes hipertensas, 12,34% são primigestas e 

21,92% multigestas; 13,69% são nulíparas, 6,85% primíparas e 13,72 % multíparas; no grupo 

de quarenta e oito gestantes não hipertensas, 15% são primigestas e 33% são multíparas; 

26,01% são nulíparas, 19,15% primíparas e 20,58% multíparas.  Com relação ao tipo de parto, 

no grupo de hipertensas foram 26,02% partos cesáreas e 8,23% partos vaginais e no grupo de 

não hipertensas foram 27,38% partos cesáreas e 38,37% partos vaginais. No grupo de 

hipertensas, o I.M.C antes da gravidez foi considerado normal em 10,97%, com sobrepeso em 

8,22% e com obesidade 15,06%, no dia do parto o I.M.C. foi normal em 6,97%, com 

sobrepeso em 4,17% e com obesidade 29,6%;  já no grupo de não hipertensas o I.M.C antes 

da gravidez foi considerado normal em 41,13%, com sobrepeso em 17,78% e com obesidade 

6,84%, no dia do parto o I.M.C. foi normal em 15,33%, com sobrepeso em 31,93%, com 

obesidade de 11,10% e baixo peso 6,9%. Quanto ao estilo de vida, 71,2% não fizeram uso de 

bebida alcoólica antes da gravidez e 28, 8% fizeram uso de bebida alcoólica durante este 

período, destas 9,6% do grupo de hipertensas e 19,2% do grupo de não hipertensas; durante a 

gravidez 89% não fizeram uso de bebida alcoólica e 11% fizeram uso de bebida alcoólica, 

destas 2,75% do grupo de hipertensas e 8,25% do grupo de não hipertensas. Antes da gravidez 

87,7% das gestantes foram classificadas como não tabagistas e 12,3% tabagistas, destas 4,1% 

do grupo de hipertensas e 8,2% do grupo de não hipertensas; depois da gravidez 90,4% foram 

classificadas como não tabagistas e 9,6% tabagistas, destas 2,75% do grupo de hipertensas e 

6,85% do grupo de não hipertensas. Quanto ao sexo do recém-nascido, 49,3% foram do sexo 

masculino, 19,18% do grupo de hipertensas e 30,12% de não hipertensas e 50,7% do sexo 

feminino, sendo 15,08% do grupo de hipertensas e 35,62% do grupo de não hipertensas. 

 

4.2- Celularidade inicial do sangue de cordão umbilical e placentário de gestantes 

hipertensas e não-hipertensas. 

 

 A Tabela 2.1 fornece a média ± DP (mediana) da celularidade numérica, a frequência 

(n) e o percentual (%) da celularidade de acordo com os padrões estabelecidos pela RDC 56 e 

BSCUP-INCA para as gestantes hipertensas e não-hipertensas, e o correspondente nível 

descritivo (p valor) do teste estatístico. A análise estatística foi realizada pelo teste de Mann-
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Whitney para celularidade numérica e pelo teste de  χ2
 ou exato de Fisher para celularidade 

categórica. 

Tabela 2.1- Celularidade inicial segundo as gestantes hipertensas e não-hipertensas – 

Rio de Janeiro, 2011  

Variável  Hipertensas                        não-hipertensas              p valor 
a
 

Celularidade Inicial (número) 11,2 ± 8,3  (8,8)   10,4 ± 5,5  (9,7) 0,86 

Celularidade Inicial (RDC 56)       

< 5 x 10
8
 5 20%   5 10,4% 

0,21 
≥ 5 x 10

8
 20 80%   43 89,6% 

Celularidade Inicial (BSCUP-INCA)       

< 7,5 x 10
8
 9 36%   17 35,4% 

0,96 

≥ 7,5 x 10
8
 16 64%   31 64,6% 

a
 teste de Mann-Whitney para celularidade numérica e teste de χ

2
 ou exato de Fisher para celularidade 

categórica.  

A celularidade numérica foi expressa através de média ± DP (mediana) e a celularidade categórica foi 

pela frequência (n) e percentual (%). 

 

Não houve diferença significativa na celularidade numérica (p = 0,86), na celularidade 

inicial preconizada pela RDC 56 (p = 0,21) e na celularidade inicial utilizada no BSCUP-

INCA (p = 0,96) entre as gestantes hipertensas e não-hipertensas. 

 Os dados da Tabela 2.1 estão representados a seguir nos Gráficos 1 e 2: 

 

 Figura 4- Celularidade inicial (RDC 56) nos grupos hipertensa/não-hipertensa – Rio de 

Janeiro, 2011  
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 Figura 5- Celularidade inicial (BSCUP-INCA) nos grupos hipertensa/não-hipertensa – Rio 

de Janeiro, 2011  
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4.3- Associações dos fatores maternos, neonatais e características placentárias com a 

celularidade inicial do sangue do cordão umbilical e placentário de gestantes hipertensas 

e não-hipertensas 

 

 A Tabela 3.1 fornece o coeficiente de correlação de Spearman (rs) e seu respectivo 

nível descritivo (p valor) para cada correlação avaliada entre a celularidade inicial com as 

variáveis materna, do recém-nascido e da placenta/cordão nas gestantes hipertensas (n = 25) e 

não-hipertensas (n = 48). 

Tabela 3.1- Correlação entre a celularidade inicial com as variáveis (numéricas) materna,                                 

recém-nascido e da placenta/cordão nas gestantes hipertensas e não-hipertensas – Rio de 

Janeiro, 2011 

 Celularidade Inicial  (No) 

Variável 

Hipertensas               

(n = 25) 
 

Não-hipertensas                

(n = 48) 

rs p valor   rs p valor 

Materna      

Idade materna (anos) -0,334 0,10   0,053 0,72 

Número de gestações -0,224 0,28  0,007 0,96 

Número de partos -0,179 0,39   0,022 0,88 

IMC materno antes da gravidez (Kg/m
2
) 0,340 0,10  0,264 0,070 



48 

 

IMC materno atual (Kg/m
2
) * 0,280 0,18   0,223 0,13 

Recém-nascido      

Capurro (dias) -0,192 0,36   -0,122 0,41 

Peso fetal (g) 0,657 0,0004   0,271 0,062 

Placenta/Cordão      

Peso da placenta (g) * 0,677 0,0002   0,543 0,0001 

Diâmetro da placenta (cm) * 0,595 0,002  0,390 0,007 

Comprimento do cordão (cm) * 0,763 0,0001   0,425 0,003 

rs: coeficiente de correlação de Spearman. 

* perda de uma paciente no grupo das não-hipertensas. 

 

De acordo com os resultados obtidos relacionados às gestantes hipertensas, houve uma 

correlação direta significativa entre a celularidade inicial  com o peso fetal (rs = 0,657; p = 

0,0004), peso da placenta (rs = 0,677; p = 0,0002), diâmetro da placenta (rs = 0,595; p = 

0,002) e comprimento do cordão (rs = 0,763; p = 0,0001).  Já no grupo de gestantes não-

hipertensas houve uma correlação direta significativa entre a celularidade inicial  com o peso 

da placenta (rs = 0,543; p = 0,0001), diâmetro da placenta (rs = 0,390; p = 0,007) e 

comprimento do cordão (rs = 0,425; p = 0,003).  

 Isto significa, que quanto maior peso da placenta, diâmetro da placenta e comprimento 

do cordão maior o valor esperado da celularidade inicial no sangue do cordão umbilical das 

gestantes hipertensas e não-hipertensas.  E quanto maior o peso fetal, maior o valor esperado 

da celularidade inicial no sangue do cordão umbilical das gestantes hipertensas. 

  

A Figura 6 ilustra a correlação entre a celularidade inicial com o peso da placenta, nas 

gestantes hipertensas e não-hipertensa.  
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 Figura 6- Correlação entre celularidade inicial e peso da placenta – Rio de Janeiro, 2011  
 

 
  

Os resultados referentes à celularidade inicial nos diferentes grupos (hipertensas e não-

hipertensas) e as associações com variáveis (categóricas) maternas e neonatais estão 

resumidas nas Tabelas 3.2 e 3.3.  

 

Tabela 3.2- Celularidade inicial das gestantes hipertensas segundo diferentes subgrupos das 

 variáveis (categóricas) – Rio de Janeiro, 2011  

Subgrupos categoria n média ± DP mediana p valor 
a
 

Variável Materna        

Gestações 
primigesta 9 13,4 ± 10,4 11,4 

0,33 
multigesta 16 10,0 ± 6,9 7,975 

Paridade 

nulípara 10 12,6 ± 10,1 11,1 

0,81 primípara 5 10,2 ± 6,4 12,2 

multípara 10 10,4 ± 7,6 7,98 

Variável do Recém-nascido        

Sexo  
masculino 14 9,3 ± 6,8 7,64 

0,10 
feminino 11 13,7 ± 9,5 11,5 

DP: Desvio Padrão/
 a
 teste de Mann-

Whitney. 
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Tabela 3.3- Celularidade inicial das gestantes não-hipertensas segundo diferentes 

subgrupos das variáveis (categóricas) – Rio de Janeiro, 2011  

Subgrupos categoria n média ± DP mediana p valor 
a
 

Variável Materna        

Gestações 
primigesta 15 10,6 ± 7,0 9,2 

0,68 
multigesta 33 10,3 ± 4,8 10,2 

Paridade 

nulípara 19 11,1 ± 7,3 9,2 

0,57 primípara 14 9,0 ± 4,3 9,7 

multipara 15 10,7 ± 3,8 11,60 

Variável do Recém-nascido        

Sexo  
masculino 22 10,2 ± 5,0 8,95 

0,76 
feminino 26 10,5 ± 6,0 10,65 

DP: Desvio Padrão 
a
 teste de Mann-Whitney. 

* foi excluída uma paciente magra (IMC ≤ 18,5).       

 

 

Não houve diferença significativa na celularidade inicial no sangue do cordão 

umbilical de gestantes hipertensas e não-hipertensas entre os diferentes subgrupos das 

variáveis materna e do recém-nascido. 
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V- DISCUSSÃO  

 

5.1- Caracterização da amostra em estudo.  

 

 

Nessa pesquisa, as gestantes apresentaram idade média de 25,8 anos, variando entre 18 

e 43 anos, demonstrando que as mulheres estão iniciando sua fase procriativa em uma idade 

ainda jovem e estendendo esta fase para uma idade madura, considerando que a idade 

reprodutiva vai dos 15 a 44 anos (BRASIL, 2004) 

Em recente estudo apresentado no XVI Encontro da Associação Brasileira de Estudos 

Populacionais - ABEP, com base nos resultados da PNAD 2004-2006 e do SINASC 2000-

2005, descrevem o comportamento por idade da fecundidade em diversas regiões 

metropolitanas do País, mostrando um processo de mudança devido à acentuada diminuição 

das taxas das mulheres mais jovens. Constataram a aceleração da queda da fecundidade no 

quinquênio 2000-2005, a diminuição do volume de nascimentos e, consequentemente, a 

redução no tamanho das novas coortes que passam a compor a pirâmide etária da atual 

população brasileira.  Maior queda ocorreu no grupo etário de 20 a 24 anos, mas houve 

quedas significativas também no grupo de 15 a 19 anos. Não ocorreram mudanças no nível 

das taxas para as mulheres em idades mais avançadas. (IBGE, 2009) 

Com relação à hipertensão arterial 34,2% das gestantes eram hipertensas, destas  8% 

com hipertensão crônica, 64% hipertensão gestacional, 20% com pré-eclâmpsia e  8% com 

pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica.  De acordo com a Diretriz da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia para Gravidez na Mulher Portadora de Cardiopatia (2010), a 

hipertensão arterial (HA) é uma doença considerada problema de saúde pública pelo seu 

elevado custo médico-social. A prevalência varia conforme a faixa etária, sexo, raça, 

obesidade e presença de patologias associadas, como diabetes e doença renal. Nas mulheres 

em idade procriativa a prevalência vai de 0,6 a 2,0%, na faixa etária de 18 a 29 anos, e de 4,6 

a 22,3%, na faixa etária de 30 a 39 anos. 

Observa-se, no presente estudo, um maior número de gestantes com hipertensão 

gestacional (64%), segundo Assis, Viana e Rassi (2008) a hipertensão arterial gestacional é 

considerada uma das mais importantes complicações do ciclo gravídico-puerperal, com 

incidência em 6% a 30% das gestantes, e resulta em alto risco de morbidade e mortalidade 

materna e perinatal.  
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Quanto ao número de gestações e partos, no presente estudo as mulheres apresentaram 

de 01 a 08 gestações, com mediana de 02 gestações, 32,9% eram primigestas e 67% 

multigestas; o número de partos variou entre 0 a 06, com mediana de 01 parto, destes 39,7% 

das gestantes eram nulíparas, 26% primíparas e 34,3% multípara. Estudos têm demonstrado 

que média no número de filhos no Brasil tem diminuído com o passar dos anos, de acordo 

com Secretaria de Vigilância em Saúde, em 1970 a mulher brasileira tinha, em média, 5,8 

filhos. Trinta anos depois, esta média era de 2,3 filhos. No mundo, no final do século XX, a 

taxa de fecundidade era de 2,9 filhos por mulher, nos países mais desenvolvidos esta taxa era 

de 1,5, e nos países menos desenvolvidos, em torno de 3,2. (BRASIL, 2004) 

De acordo com estudo realizado por Lopes e Pontili (2006) a probabilidade de ter um 

ou mais filhos aumenta quando se aumenta a idade da mulher. Entretanto, quanto maior o 

nível de escolaridade, menor a probabilidade de se ter um número maior de filhos. Talvez 

estas duas variáveis estejam correlacionadas, uma vez que a dedicação intensa aos estudos e a 

preocupação com o ingresso no mercado de trabalho faz com que a mulher adie os planos 

relacionados a formação de uma família. 

Notou-se, ainda, que quanto maior o nível de renda familiar, menor a probabilidade de 

uma mulher ter muitos filhos. Mais uma vez, vale destacar a relação existente entre nível de 

renda e escolaridade, já comprovada em diversos estudos da área econômica. Neste caso, 

pessoas com maior renda, geralmente, são mais instruídas e mais preocupadas com a 

educação e o padrão de vida que oferecerão aos filhos, ao longo de toda sua existência. Sendo 

assim, é de se esperar que tenham um número menor de filhos. (LOPES E PONTILI, 2006) 

A prática da cesariana apresenta um maior percentual em comparação ao parto 

vaginal, de acordo com esse estudo, 46,6% das gestantes tiveram parto vaginal e  53,4% parto 

cesárea. Esses resultados contrariaram a recomendação da Organização Mundial da Saúde de 

que partos cesáreos não ultrapassarem 15% do total de nascimentos. (BRASIL, 2004) 

Com relação ao Índice de Massa Corporal (IMC) das mulheres antes do parto 53,5% 

das mulheres apresentavam IMC normal, 26% com sobrepeso e 20,5% com obesidade. O 

IMC (Indíce de Massa Corporal) foi classificado em kg/m
2
, segundo a Organização Mundial 

de Saúde (O.M.S.). Para o cálculo do IMC dos sujeitos da pesquisa antes da gravidez, foram 

utilizados os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (1998): indivíduos 

com IMC < 25 foram classificados como normais/eutróficos; os que apresentavam entre 25,0 

e 29,9 de IMC foram categorizados como com sobrepeso; e aqueles com IMC > 30,0, 

classificados como obesos. O IMC, no dia do parto, foi de 29,2 % com IMC normal, 36,1% 

com sobrepeso e 34,7% com obesidade. O cálculo do IMC dos sujeitos da pesquisa no dia do 
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parto, foi baseado no Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde 

(2006), que classifica o IMC da gestante de acordo com a idade gestacional. Observou-se 

nesse pesquisa um aumento considerável do peso durante a gestação, este aumento de peso 

além de contribuir para a obesidade, está também associado a algumas complicações. 

Para a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010) o excesso de peso se associa com 

maior prevalência de HAS desde idades jovens. Na vida adulta, mesmo entre indivíduos 

fisicamente ativos, incremento de 2,4 kg/m
2
 no índice de massa corporal (IMC) acarreta 

maior risco de desenvolver hipertensão. A obesidade central também se associa com PA. 

 Amer, Marcon e Santana (2010) acrescentam ainda que o excesso de peso e a 

obesidade constituem importante problema de saúde pública na sociedade, devido ao 

crescimento em todas as faixas etárias e por sua associação a várias doenças crônicas, 

especialmente a hipertensão arterial.   

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006), estima-se que, no 

Brasil, 38,8 milhões de pessoas com 20 anos ou mais de idade estejam com sobrepeso. Esse 

número corresponde a 40,6% da população nessa faixa etária, dos quais 10,5 milhões são 

obesos. Pesquisas indicam que muitas doenças da era moderna - doenças cardiovasculares, 

renais, digestivas, diabetes, problemas hepáticos e ortopédicos - estão associadas ao excesso 

de gordura corporal. A incidência dessas doenças é duas vezes maior entre homens obesos e 

quatro vezes maior entre mulheres obesas, quando comparados à população não-obesa. 

(NAHAS, 2003) 

De acordo com Athukorala (2010) mulheres que estão com sobrepeso ou obesas 

durante a gravidez e o parto, medida pelo índice de massa corporal (IMC), apresentam risco 

significativo no pré-natal, parto, pós-parto e complicações neonatais. Complicações no pré-

natal incluem abortos recorrentes, malformações congênitas, hipertensão gestacional, pré-

eclâmpsia, diabetes gestacional e tromboembolismo venoso. 

O ganho de peso excessivo durante a gestação pode aumentar a ocorrência de retenção 

de peso pós-parto, maior associação com diabetes mellitus gestacional e síndromes 

hipertensivas da gravidez. (ANDRETO et al, 2009) 

O aumento do I.M.C., no dia do parto, observado no grupo de gestantes hipertensas, 

corroboram com os autores acima. 

Com relação aos recém-nascidos, o peso variou entre 2.015g e 4230g, com mediana 

3.340g e o Capurro teve uma mediana de 278 dias (39 semanas e 05 dias). Para estimar-se 

com maior precisão o risco do recém-nascido apresentar determinadas patologias ou de 

morrer, tornou-se necessária a análise de duas grandes variáveis em conjunto, que são a idade 
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gestacional e o peso.  De acordo com o Ministério da Saúde - Cuidados com o Recém-

Nascido Saudável, ao nascer o peso dos recém-nascidos saudáveis deve ser maior que 2.500g 

e o Capurro acima de 37 semanas. (BRASIL, 2010)  

De acordo com a presente pesquisa, algumas crianças obtiveram peso menor do que 

recomendado pelo Ministério da Saúde, que considera recém-nascido de baixo peso, todo 

aquele que nasce com peso inferior a 2.500g. A incidência varia de acordo com o país ou 

região em função das condições socioeconômicas. No Brasil, a média é de 10,2% variando de 

acordo com a região de 8,6% a 12,2%. Também, é bastante variável a proporção entre os 

recém nascidos de baixo peso, de prematuros e dos recém nascidos com idade gestacional 

igual ou superior a 37 semanas com retardo de crescimento intrauterino. Esta proporção está 

relacionada com a condição socioeconômica da população. Nos países em desenvolvimento, 

60 a 70% dos RN de baixo peso são os RN 37 semanas com retardo de crescimento 

intrauterino. (BRASIL, 2010) 

 A RDC 56 não estabelece critérios relacionados ao peso e a idade gestacional do RN  

para a coleta do sangue de cordão umbilical e placentário. O presente estudo demonstrou que 

quanto maior o peso do RN maior a celularidade encontrada no sangue do cordão umbilical 

de gestantes hipertensas. Com base nesses resultados, maior atenção deve ser dada ao peso do 

RN, no intuito de obter um quantitativo maior de células após a coleta do SCUP, e ainda 

intensificar as pesquisas referentes aos fatores neonatais.   

Ao que se refere às características da placenta e do cordão umbilical, o peso da 

placenta variou entre 355g e 1.190g, com mediana de 730g; a mediana do diâmetro da 

placenta foi de 19 cm. O cordão umbilical teve no seu comprimento uma mediana de 37 cm, 

que variou entre 16 cm e 72 cm. Para a análise das características placentárias e do cordão 

umbilical, foram utilizados parâmetros descritos por Rezende e Montenegro (2010), a 

placenta de termo apresenta diâmetro entre 15 a 20 cm e peso médio de 450g, o comprimento 

do cordão umbilical varia entre 50 a 60 cm. 

Quanto aos aspectos relacionados ao estilo de vida, 28,8% das mulheres fizeram uso 

de bebida alcoólica antes da gestação e 11% fizeram uso de bebida alcoólica durante a 

gravidez;  destas 12,3% fumaram antes da gestação e 9,6% fumaram durante a gravidez.  

A exposição ao álcool traz agravos à saúde da mãe, como doenças cardiovasculares, 

câncer, depressão e distúrbios neurológicos. Além disso, está associada ao ganho de peso 

gestacional insuficiente, menor número de consultas no pré-natal e aumento do risco de 

utilização de outras drogas. Estima-se que 20 a 25% das gestantes consumam 

esporadicamente algum tipo de bebida alcoólica. Apesar da variação de forma e intensidade, a 
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frequência de consumo tem aumentado nos últimos anos. (FREIRE, PADILHA E 

SAUNDERS, 2009) 

Os efeitos deletérios do tabagismo são bastante sutis e mais difíceis de serem 

identificados em relação às drogas ilícitas
,
 sendo o uso recreativo durante a gestação uma 

atividade que pode permanecer despercebida, trazendo consequências tanto durante a gravidez 

quanto na lactação. Cerca de 80% das mulheres fumantes continuam com tal hábito durante 

sua gestação. (FREIRE, PADILHA E SAUNDERS, 2009) 

Em estudo realizado por Freire, Padilha e Saunders (2009), foi verificado que o uso de 

bebidas alcoólicas frequentemente é associado ao hábito de fumar e ao uso de drogas ilícitas, 

em mulheres de baixa escolaridade, solteiras, com mais de 30 anos e que possuam apoio 

social inadequado. Verificou-se que entre gestantes adultas, 35% revelaram consumir bebidas 

alcoólicas com uso concomitante ao cigarro. 

As gestantes que não consumem bebidas alcoólicas antes e durante a gravidez 

reduzem o risco de aumento na pressão arterial, que de acordo com a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2010) a ingestão de álcool por períodos prolongados de tempo pode aumentar a 

pressão arterial e a mortalidade cardiovascular e geral. Em populações brasileiras, o consumo 

excessivo de etanol se associa com a ocorrência de hipertensão arterial sistêmica de forma 

independente das características demográficas. 

 Há associação entre a ingestão de álcool e as alterações de pressão arterial 

dependentes da quantidade ingerida. Claramente, uma quantidade maior de etanol eleva a 

pressão arterial e está associada à maior morbidade e mortalidade cardiovasculares. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010) 

 

5.2- Celularidade inicial do sangue de cordão umbilical e placentário de gestantes 

hipertensas e não-hipertensas.  

 

 Através desse estudo, constatou-se que a celularidade inicial do sangue do cordão 

umbilical de gestantes hipertensas não apresentou diferença significativa comparado com a 

celularidade de gestantes não-hipertensas. De vinte e cinco bolsas de SCUP coletas de 

gestantes hipertensas, 80% apresentou celularidade ≥ 5 x 10
8
  (de acordo com padrão 

estabelecido pela RDC 56) e 64% apresentou celularidade ≥ 7,5 x 10
8 

 (padrão BSCUP-

INCA). 

 De acordo com estudo realizado por Jones et al (2002), fatores gestacionais e 

obstétricos, como idade gestacional, paridade, tempo do trabalho de parto e peso do RN,   

podem ter influência sobre o total de células nucleadas obtidas do SCUP. No entanto, pouco 
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se sabe sobre as influências das doenças referentes à gravidez interferindo na celularidade do 

SCUP, em particular a hipertensão arterial, e se a mesma tem alguma influência sobre a 

celularidade do SCUP. 

 De acordo com a RDC 56, gestantes que apresentam doenças que possam interferir na 

vitalidade placentária estão excluídas da doação do SCUP, estando a hipertensão arterial 

incluída neste grupo de doenças, como descrito no parecer enviado pela ANVISA, protocolo 

nº 2011033183 (Anexo D). 

Encontrou-se na literatura, estudos relacionando a hipertensão arterial com alterações 

na circulação útero-placentária, como descrito no estudo de Souza (2008) “a circulação útero-

placentária em gestantes com hipertensão arterial crônica pode ser prejudicada em graus 

variáveis, em função das modificações da microcirculação” 

No estudo realizado por Surbek et al (2001), o sangue do cordão umbilical obtido de 

gestantes que apresentaram pré-eclâmpsia apresentou uma diminuição no volume, no total de 

células nucleadas e na contagem de células CD34+  em comparação com gestantes sem 

hipertensão arterial. Apesar da diminuição da celularidade do SCUP, de gestantes com pré-

eclâmpsia, identificada por Surbek, faltam estudos constatando a real diminuição no total de 

células nucleados do SCUP de gestantes com diferentes tipos de hipertensão arterial. 

Partindo do pressuposto que a diminuição do fluxo sanguíneo para placenta poderá 

diminuir a celularidade do SCUP, gestantes hipertensas foram excluídas da doação do SCUP 

(RDC 56), porém o presente estudo constatou que a celularidade do SCUP de gestantes com 

hipertensão arterial atendeu aos critérios estabelecidos pela RDC 56. A partir dos resultados 

dessa pesquisa, sugere-se uma reavaliação dos critérios de doação de SCUP, no que se refere 

a gestantes com hipertensão arterial. 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (2011), atualmente há cerca de 

1.200 pessoas procurando por um doador compatível no cadastro de Doadores de Medula 

Óssea no Brasil, diante desta realidade, reside a necessidade de aumentar o número de bolsas 

de SCUP, e, consequentemente, aumentarem as unidades de CTH, oferecendo um número 

crescente e contínuo de doadores HLA compatíveis nos acervos dos Bancos Públicos de 

Sangue de Cordão Umbilical e Placentário.  

 A compatibilidade genética (HLA) entre o doador e o receptor é de fundamental 

importância para o sucesso do transplante de medula óssea. Um irmão ou familiar HLA 

compatível é considerado o melhor doador, mas de 25% a 30% dos pacientes, apenas, 

conseguem obtê-lo. A possibilidade de transplante para os 70% dos pacientes sem doador 

familiar reside na identificação de um doador não-familiar nos Registros de Doadores 
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Voluntários existentes no Brasil ou no exterior e dos bancos de sangue de cordão umbilical e 

placentário. (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2011) 

  

5.3- Associações dos fatores maternos, neonatais e características placentárias com a 

celularidade inicial do sangue do cordão umbilical e placentário de gestantes hipertensas 

e não-hipertensas 

 

 

No presente estudo, alguns fatores apresentaram associação com o a celularidade 

inicial do SCUP, obtido de gestantes hipertensas e não-hipertensas. Para Aroviita et al (2005) 

a análise de algumas características maternas e neonatais do sangue do cordão umbilical, 

facilita a compreensão dos fatores que afetam a qualidade transplante de sangue de cordão e 

melhoria dos resultados do transplante. 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, o peso do recém-nascido está 

relacionado com o aumento da celularidade no SCUP de gestantes hipertensas, ou seja, 

quanto maior o peso do RN, maior a celularidade.  

  No estudo realizado por Ballen et al  (2001), o peso do recém-nascido esta 

relacionado com o volume e a celularidade em recém-nascidos maiores, o SCUP apresentou 

aumento no volume e no total de células totais.  

Em 2003, Aufderhaar et al  constatou que houve um aumento no total de células 

nucleadas e no número de células CD 34+, quanto maior o peso ao nascer dos bebês. Jones et 

al  (2003), em seu estudo  sobre fatores obstétricos que influênciam no volume do SCUP,  

considerou que peso do bebê e da placenta são fatores consistentes no volume do sangue de 

cordão, tendo em vista a direta correlação entre peso do bebê e da placenta e do volume 

sanguíneo feto-placentário. 

Estudo realizado por Aroviita et al (2004),  identificou um maior número de células 

CD34 + no sangue do cordão umbilical de bebês nascidos a termo com o maior peso ao 

nascer; Mancinelli et al (2006) constatou que o peso do RN foi o principal fator que 

influenciou nas características biológicas das unidade de cordão umbilical coletadas, com 

aumento no total de células nucleadas,  nas células CD 34+ e CFU –GM. 

Outro estudo sobre os fatores obstétricos e neonatais, que influênciam no volume e na 

celularidade do SCUP, constatou que há uma correlação positiva entre idade gestacional, peso 

e o sexo do recém-nascido, com aumento do volume e a celularidade. (IZU  et al , 2007) 
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É evidente a relação existente entre o peso do RN e a sua influência no total de células 

nucleadas do SCUP, identificado no presente estudo e confirmado através das diversas 

pesquisas descritas acima. 

No presente estudo, houve uma correlação entre o peso da placenta, diâmetro da 

placenta e comprimento do cordão na celularidade do SCUP de gestantes hipertensas e não-

hipertensas, isso significa que quanto maior o peso da placenta, o diâmetro da placenta e o 

comprimento do cordão, maior  a celularidade. 

Mancinelli  et al (2006) observou que das placentas com peso maior que 600gr, foram 

obtidos um maior número de células nucleadas. 

Estudos anteriores não tratavam expressamente da influência do comprimento do 

cordão umbilical sobre o volume de sangue que pode ser coletado, mas a associação não é 

surpreendente, porque uma grande fração do sangue que é coletado vem do sangue que 

permanece na veia umbilical. Essa observação é importante porque, independente da 

variabilidade inerente ao comprimento do cordão, o obstetra pode maximizar o volume 

simplesmente colocando o clamp umbilical tão próximo da criança quanto possível para 

maximizar o comprimento disponível para a coleta. (JONES et al, 2003) 

No presente estudo, não houve relação significativa de alguns fatores maternos e 

neonatais com a celularidade do SCUP.  

Dos fatores maternos estudados, a idade materna não teve influência sobre o 

quantitativo de células nucleadas do SCUP, os estudos descritos a seguir confirmam o 

presente estudo. Estudo realizado por Wu et al  (2010), sobre a análise de fatores maternos e 

neonatais associados com potencial de reconstrução hematopoiéticas em unidades de sangue 

de cordão umbilical, constatou que a  idade da mãe não teve correlação com o total de células 

nucleadas;  Ballen et al  (2001), também não identificou em seu estudo nenhuma relação da 

idade materna com o total de células nucleadas.  

O número de gestações e a paridade não tiveram influência sobre a celularidade do 

SCUP, no presente estudo. Para alguns autores existe uma relação entre a celularidade com a 

ordem de nascimento de cada filho, como descrito no estudo de  Ballen (2001), onde o SCUP 

coletado do primeiro filho apresentou maior celularidade do que os subsequentes. 

A idade gestacional também não apresentou relação direta com a celularidade inicial. 

Alguns estudos, porém, relacionaram a idade gestacional com o total de células nucleadas do 

SCUP.  Ballen (2001) constatou que gestantes com idade gestacional até 40 semanas 

apresentaram maior número de  células nucleadas; para Aroviita (2004) houve  uma 

correlação entre a idade gestacional e concentração de células nucleadas;  Mancinelli (2006)  
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identificou que gestantes com  idade gestacional maior que 39 semanas apresentaram uma 

quantidade positiva de células  CD 34+; e, no estudo realizado por Wu (2010), a  idade 

gestacional foi positivamente correlacionada com o total de células nucleadas. 

Com relação aos fatores neonatais, no presente estudo, o sexo do recém-nascido não 

apresentou influência sobre a celularidade do SCUP, Ballen (2001) também não evidenciou 

em seu estudo uma relação do sexo do RN com o total de células nucleadas no SCUP. Em 

contraposição, estudos realizados por Mancinelli (2006) e Wu (2010) identificaram um 

número significativo no total de células nucleadas no SCUP coletado de recém-nascidos do 

sexo feminino. Já Aroviita (2005) identificou que bebês do sexo masculino apresentaram uma 

média significativamente maior  de células CD34 +  do que bebês do sexo feminino.   

Baseado nos resultados obtidos no presente estudo, relacionados à influência de 

fatores maternos, neonatais e características placenta/cordão umbilical, ressalta-se a 

importância desses fatores na obtenção de uma celularidade adequada de SCUP nos dois 

grupos (gestantes hipertensas e não-hipertensas). A partir dos resultados sugere-se maior 

atenção e ampliação nos estudos referentes a estes fatores, para a obtenção do SCUP com 

melhor qualidade no que se refere ao quantitativo de células, primordial para o sucesso nos 

transplantes com células tronco-hematopoiéticas. 
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VI- CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo objetivou analisar a quantidade inicial de células nucleadas no 

sangue do cordão umbilical e placentário de gestantes hipertensas e não-hipertensas baseados 

nos critérios estabelecidos pela RDC 56 e; verificar se houve alteração na celularidade inicial 

do SCUP de gestantes com hipertensão arterial em decorrência de fatores maternos, neonatais 

e  características placentárias e do cordão umbilical. 

 A celularidade do sangue do cordão umbilical e placentário dos dois grupos de 

gestantes sofreu influência de alguns fatores neonatais e de características da placenta/cordão, 

como demonstrou o presente estudo. Houve uma associação positiva entre a celularidade e o 

peso da placenta, diâmetro da placenta e comprimento do cordão, tanto no grupo de gestantes 

hipertensas como no grupo de gestantes não-hipertensas. O peso fetal apresentou uma 

correlação positiva com a celularidade do sangue do cordão umbilical no grupo de gestantes 

hipertensas. 

 Concluí-se que 80% das bolsas de SCUP coletados de gestantes com hipertensão 

arterial apresentaram celularidade ≥ 5 x 10
8
, ou seja,  uma quantidade adequada no total de 

células nucleadas, atendendo aos critérios estabelecidos pela RDC 56. A celularidade do 

sangue do cordão umbilical e placentário de gestantes hipertensas, também atendeu aos 

padrões de celularidade utilizado no BSCUP-INCA, onde 64% das bolsas de SCUP coletados 

apresentaram celularidade ≥ 7,5 x 10
8
. Sendo assim, o SCUP das gestantes com hipertensão 

arterial apresentou celularidade adequada para ambos os padrões. 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, a celularidade do SCUP de gestantes 

hipertensas deverá ser revisto e investigado em futuras pesquisas, pois muito se tem estudado 

sobre as interferências da hipertensão arterial no fluxo e nas alterações do leito placentário, 

mas, até o final do presente estudo, pouco se tinha conhecimento das alterações na 

celularidade do SCUP destas gestantes. Em suma, com base nestes resultados e com a 

intensificação das pesquisas neste campo, sugere-se a reavaliação dos critérios de doação do 

sangue do cordão umbilical e placentário das gestantes com  hipertensão arterial. 

Considerando a correlação de fatores maternos, neonatais e características da 

placenta/cordão com a celularidade do SCUP na presente pesquisa e que, também, foi 

evidenciado em estudos de diferentes autores, torna-se necessária a intensificação acerca 

destas correlações, pois o conhecimento desses fatores influenciando na celularidade do 

SCUP permitirá às equipes dos BSCUP, a identificação características importantes 
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relacionadas à mãe, ao recém-nascido e as características da placenta e do cordão umbilical 

que possam otimizar o quantitativo de células obtidas do SCUP. 

 Insta a necessidade de mais pesquisas relacionadas às doenças que interferem na 

vitalidade placentária, onde consta a hipertensão arterial, e as implicações destas doenças na 

celularidade do sangue do cordão umbilical e placentário. Além dos fatores maternos, 

neonatais e características da placenta/cordão umbilical influenciando na celularidade. 

  Se futuras pesquisas identificarem um quantitativo ideal de células-tronco 

hematopoiéticas no SCUP, nas situações descritas acima, as chances de transplante para 

pacientes que não possuem um doador aparentado aumentam consideravelmente, bem como o 

número de transplantes a serem realizados, salvando mais vidas. De acordo com levantamento 

realizado com base nas informações do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea 

(REDOME), a chance de um brasileiro localizar doador em território nacional é 30 vezes 

maior em relação à possibilidade de encontrá-lo no exterior, por conta das características 

genéticas. Além disso, o doador ideal (irmão compatível) só está disponível em cerca de 30% 

das famílias brasileiras – para 70% dos pacientes é necessário identificar um doador 

alternativo a partir dos registros de doadores voluntários e bancos públicos de sangue de 

cordão umbilical. (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2011) 
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ANEXO A: RDC N 56, SECÃO XIX,  16 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 

RESOLUÇÃO – RCD N 56, 16 DE DEZEMBRO DE 2010 

RESOLUÇÃO - RDC N 56, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 

Dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento dos laboratórios de processamento de células 

progenitoras hematopoéticas (CPH) provenientes de medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de 

cordão umbilical e placentário, para finalidade de transplante convencional e dá outras providências. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 

IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.° 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o 

disposto no inciso II e nos §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da 

Portaria n . 354 da Anvisa, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião 

realizada em 13 de dezembro de 2010, 

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece requisitos mínimos para o funcionamento de 

laboratórios de processamento de células progenitoras hematopoéticas (CPH) provenientes de medula óssea e 

sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, para finalidade de transplante 

convencional, nos termos desta Resolução. 

Seção XIX 

Requisitos específicos para qualificação de doador, processamento e uso de Células Progenitoras 

Hematopoéticas provenientes de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para uso Alogênico não-aparentado 

(BSCUP) 

Art. 106 O banco de sangue de cordão umbilical e placentário para uso alogênico não-aparentado deve seguir os 

critérios técnico-sanitários descritos nas Seções I a XVII do Capítulo II deste Regulamento bem como o disposto 

nesta Seção específica. 

Art. 107 São candidatas à doação de sangue de cordão umbilical e placentário para uso alogênico não-aparentado 

as gestantes que satisfaçam pelo menos as seguintes condições: 

I - idade materna acima de 18 (dezoito) anos e que tenha se submetido há, no mínimo, duas consultas pré-natais 

documentadas. 

II - idade gestacional igual ou superior a 35 (trinta e cinco) semanas; 

III - bolsa rota há menos de 18 (dezoito) horas; 

IV - trabalho de parto sem anormalidade; e 
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Art. 108 São critérios de desqualificação à doação de sangue de cordão umbilical e placentário para uso 

alogênico não-aparentado as seguintes condições: 

I - sofrimento fetal grave; 

II - feto com anormalidade congênita; 

III - temperatura materna igual ou superior a 38°C durante o trabalho de parto; 

IV - gestante com situação de risco acrescido para infecções transmissíveis pelo sangue; 

V - presença de processo infeccioso e ou doença durante o trabalho de parto, que possa(m) interferir na 

vitalidade placentária; 

VII - gestante em uso de hormônios ou drogas que se depositam nos tecidos; 

VIII - gestante com história pessoal de doença sistêmica auto-imune ou de neoplasia; ou 

IX - gestante e seus familiares, pais biológicos e seus familiares ou irmãos biológicos do recém-nascido com 

história de doenças hereditárias do sistema hematopoético, tais como, talassemia, deficiências enzimáticas, 

esferocitose, eliptocitose, anemia de Fanconi, porfiria, plaquetopatias, neutropenia crônica ou outras doenças de 

neutrófilos, bem como com história de doença granulomatosa crônica, imunodeficiência, doenças metabólicas ou 

outras doenças genéticas. 

X - gestante incluída nos demais critérios de exclusão visando à proteção do receptor, descritos nas normas 

técnicas vigentes para doação de sangue. 

Art. 109 O BSCUP deve utilizar sistema de identificação de bolsas e amostras utilizando código de barras. 

Art. 110 Um código de identificação único deve ser atribuído a cada unidade de sangue de cordão umbilical e 

placentário coletada, devendo ser colada uma etiqueta de código de barras com tal numeração nos seguintes 

locais: 

I - no formulário que contém os dados do pré-natal, do parto e do recém-nascido; 

II - no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

III - no formulário que contém os dados da coleta, acondicionamento, transporte, processamento, 

criopreservação e armazenamento do material e dos resultados dos testes laboratoriais realizados; 

IV - em cada bolsa; e 

V - nas alíquotas da mãe e do SCUP. 

Art. 111 O sangue coletado deverá ser aceito para processamento quando o número total de células nucleadas na 

unidade for igual ou superior a 5 x 10 (quinhentos milhões) de células nucleadas. 
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Parágrafo único. O BSCUP, de acordo com o definido por sua política de qualidade, pode decidir por aumentar o 

valor mínimo aceito para o processamento de unidades de sangue de cordão umbilical e placentário em suas 

instalações. 

Art. 112 Os seguintes testes laboratoriais devem ser realizados na mãe, em uma primeira amostra de sangue 

colhida no dia do parto ou até 48 (quarenta e oito) horas após: 

I - testes de triagem de infecções transmissíveis pelo sangue; 

II - citomegalovírus - sorologia para a detecção de anticorpos totais e IgM; 

III - toxoplasmose - sorologia para a detecção de anticorpos IgM; e 

V - teste para detecção de hemoglobinas anormais 

Parágrafo único. Sempre que possível, repetir os testes de triagem de doenças transmissíveis em uma amostra de 

sangue materno, coletada após o segundo mês pós-parto, idealmente no sextomês pós-parto. 

Art. 113 Os seguintes testes laboratoriais devem ser realizados na unidade de sangue de cordão umbilical e 

placentário, em alíquota coletada da unidade antes da criopreservação: 

I - teste para detecção de hemoglobinas anormais; 

II - tipagem de HLA-A, HLA-B e HLA-DR, conforme legislação específica vigente; 

III - tipagem ABO e RhD; 

IV - contagem do número total de células nucleadas e de eritoblastos; 

V - contagem de células CD34 positivas; 

VI - teste de viabilidade celular por citometria de fluxo; 

§ 1 - É recomendável a contagem diferencial dos leucócitos e a quantificação de plaquetas, por meio de 

contagem automatizada. Estes parâmetros devem ser avaliados para exclusão de neutropenia, trombocitopenia 

/plaquetopatias e imunodeficiência congênitas. 

Art. 114 São critérios de desqualificação da unidade de SCUP para uso alogênico não-aparentado: 

I - teste positivo para qualquer dos marcadores para infecções transmissíveis pelo sangue; 

II - teste positivo para citomegalovírus e ou toxoplasmose (anticorpos da classe IgM); 

III - teste microbiológico positivo; 

IV - presença de hemoglobinopatia congênita; ou 
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V - número total de células nucleadas viáveis, determinado após o processamento da unidade e anteriormente a 

criopreservação, 

8 

inferior a 5 x 10 (quinhentos milhões) de células nucleadas, ou conforme definido pelo BSCUP de acordo com o 

estabelecido no parágrafo único do artigo 111 deste Regulamento. 

Art. 115 A unidade de sangue de cordão umbilical e placentário somente deve ser liberada para uso pelo 

BSCUP: 

§ 1º Após a realização de teste molecular para HIV/HCV, na amostra materna coletada no dia do parto ou até 48 

horas após. 

§ 2º Preferencialmente após um exame clínico na criança, após dois meses de idade, ou após obter informações 

sobre o estado de saúde da mesma, por contato telefônico com a família. Estas informações devem ser 

registradas e arquivadas juntas aos outros documentos referentes à unidade em questão. 

Art. 116 A criopreservação deve ser realizada submetendo a unidade de sangue de cordão umbilical e placentário 

ao congelamento sob variação controlada da temperatura em processo validado, e equipamento qualificado para 

este fim, devendo ser registradas e disponíveis para o serviçode transplante as seguintes informações: 

I - a variação de redução de temperatura; 

II - a concentração final de criopreservante; 

III - o fabricante e o número do lote da bolsa plástica utilizada para a criopreservação; e 

IV - a origem e o lote do criopreservante. 

Art. 117 No mínimo duas alíquotas representativas de cada unidade de CPH, contendo células viáveis, devem ser 

criopreservadas e armazenadas em segmento contínuo à bolsa de criopreservação, conjuntamente e sob as 

mesmas condições da unidade de CPH correspondente, devendo estar disponíveis para os testes que antecedem o 

uso da mesma. 

Art. 118 As seguintes alíquotas, no mínimo, devem ser armazenadas para testes futuros a temperatura igual ou 

inferior a 70 C negativos: 

I - Alíquotas da unidade de CPH: 

a) duas alíquotas de plasma; e 

b) uma alíquota de DNA ou de células mononucleares viáveis. 

II - Alíquotas da amostra da mãe: 

a) uma alíquota de soro ou plasma; e 
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b) uma alíquota de DNA ou de células mononucleares viáveis. 

Parágrafo único. As alíquotas devem ser mantidas durante todo o período de armazenamento da unidade de CPH 

e, no mínimo, por doze meses após a sua utilização terapêutica, ou até o descarte da unidade. 

Art. 119 Para a distribuição de uma unidade para o centro de transplante, o BSCUP deve cumprir os seguintes 

requisitos: 

I - providenciar a realização da tipificação de HLA em segmento contínuo à bolsa de criopreservação, por 

laboratório credenciado para este fim, conforme legislação específica vigente; 

II - ter à disposição do centro de transplante e encaminhar, após solicitação, uma alíquota de DNA ou de células 

viáveis do sangue de cordão umbilical e placentário para realização de testes confirmatórios da identidade da 

amostra; 

III - realizar nova contagem e determinação da viabilidade celular em alíquota da unidade de CPH; e 

IV - avaliar a função da CPH por meio da quantificação do número de unidades formadoras de colônias 

granulocíticas-monocíticas (CFU-GM) ou da realização de teste funcional equivalente; 

Parágrafo único. Os resultados e valores obtidos nos testes descritos nos incisos I a III deste artigo, bem como 

demais informações necessárias, devem ser fornecidos ao profissional responsável pelo paciente, conforme o 

artigo 66, parágrafo único, deste Regulamento. 

Art. 120 O banco de sangue de cordão umbilical e placentário deve realizar e manter registros de avaliação anual 

da viabilidade celular de um percentual de unidades criopreservadas do seu inventário, definido no Manual 

Técnico Operacional. 

Seção XX 

Particularidades para as unidades de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para Uso Alogênico Aparentado 

Art. 121 A coleta, o acondicionamento, o processamento, a criopreservação, o armazenamento, a liberação e o 

transporte das unidades de SCUP para uso alogênico aparentado devem seguir os critérios técnico-sanitários 

descritos na Seção XIX, referentes ao sangue de cordão umbilical e placentário para uso alogênico não-

aparentado, com exceção do disposto nesta Seção. 

Art. 122 A indicação da coleta de SCUP para uso alogênico aparentado restringe-se aos nascituros que guardem 

parentesco de até primeiro grau com portadores de patologia que justifique o tratamento com CPH. 

Parágrafo único. A indicação a que se refere o "caput" deste artigo deve ser realizada pelo médico responsável 

pelo tratamento do paciente, em conjunto com o centro de transplante e com o serviço que realizará o 

processamento e ou criopreservação da unidade. 

Art. 123 Testes laboratoriais, conforme disposto no artigo 112 deste Regulamento, devem ser realizados em 

amostra da mãe, colhida no dia do parto ou até 48 (quarenta e oito) horas após. 
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Art. 124 Devem configurar decisão conjunta entre o médico responsável pelo tratamento do paciente, o centro de 

transplante e o serviço de processamento / criopreservação da respectiva unidade: 

II - a utilização terapêutica de unidade com teste microbiológico positivo; 

III - a utilização terapêutica de unidade com um ou mais resultados sorológicos reagentes para marcadores de 

infecções transmissíveis pelo sangue, citomegalovírus e toxoplasmose (anticorpos de classe IgM). 

§ 1º Quando for detectada infecção pelos vírus HIV tipo 1 ou HIV tipo 2, a unidade não poderá ser utilizada. 

§ 2º Quando for detectada infecção pelo vírus HCV, a unidade não poderá ser utilizada, exceto quando o receptor 

também apresentar teste reagente na pesquisa qualitativa de RNA-HCV. 

Seção XXI 

Particularidades do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para uso Autólogo (BSCUPA) 

Art. 125 O banco de sangue de cordão umbilical e placentário para uso autólogo deve seguir os critérios técnico-

sanitários descritos nas Seções I a XVII do Capítulo II deste Regulamento, bem como o disposto nesta Seção. 

Art. 126 A coleta, o acondicionamento, o processamento, a criopreservação, o armazenamento e o transporte das 

unidades de CPH de sangue de cordão umbilical e placentário para uso autólogo devem seguir os critérios 

técnico-sanitários descritos na Seção XIX, referentes ao sangue de cordão umbilical e placentário para uso 

alogênico não-aparentado, com exceção do disposto nesta Seção. 

Art. 127 São candidatas à coleta de sangue de cordão umbilical e placentário para uso autólogo as gestantes que 

satisfaçam pelo menos as seguintes condições: 

I - idade gestacional igual ou superior a 32 (trinta e duas) semanas; 

II - bolsa rota há menos de 18 (dezoito) horas; 

III - trabalho de parto sem anormalidade; e 

IV - ausência de evidências clínicas, durante a gestação, de processo infeccioso ou de doenças que possam 

interferir na vitalidade placentária. 

Art. 128 São critérios de exclusão à doação de sangue de cordão umbilical e placentário para uso autólogo as 

seguintes condições: 

I - sofrimento fetal grave; 

II - evidência clínica de infecção aguda durante o trabalho de parto; ou 

III - presença de evidências clínicas, durante o trabalho de parto, de doenças que possam interferir na vitalidade 

placentária 
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Art. 129 Testes laboratoriais, conforme o disposto no artigo 112 deste Regulamento, devem ser realizados em 

amostra da mãe, colhida no dia do parto ou até 48 (quarenta e oito) horas após. 

Art. 130 Os seguintes testes laboratoriais devem ser realizados na unidade de sangue de cordão umbilical e 

placentário para uso autólogo, no produto final após processamento e anteriormente à criopreservação: 

I - contagem do número total de células nucleadas e de eritroblastos; 

II - fenotipagem celular quantificando células com marcador CD34 positivas; 

III - teste de viabilidade celular; e 

IV - testes para detecção de contaminação bacteriana, aeróbica e anaeróbica, e fúngica. 

Art. 131 Os critérios de desqualificação das unidades de sangue de cordão umbilical e placentário para uso 

autólogo, no que se relaciona à presença de contaminação bacteriana e ou fúngica e à quantidade total de células 

nucleadas viáveis devem obedecer aos critérios estabelecidos para a desqualificação das unidades de sangue de 

cordão umbilical e placentário para uso alogênico não-aparentado dispostos nos incisos III e V do artigo 114 

deste Regulamento. 

Art. 132 Deve configurar decisão conjunta, entre o BSCUPA e os pais ou o representante legal do recém-

nascido, o armazenamento de unidades com resultado reagente nos teste(s) sorológicos para: 

I - HIV tipo 1 e HIV tipo 2; 

II - HTLV tipo I e HTLV tipo II; 

III - Vírus da Hepatite B; 

IV - Vírus da Hepatite C; 

III - Doença de Chagas; 

IV - Sífilis; 

V- Citomegalovirus (IgM); e 

VI - Toxoplasmose (IgM). 

Art. 133 No mínimo, as seguintes alíquotas devem ser armazenadas para testes futuros: 

I - uma alíquota de DNA ou de células mononucleares viáveis da unidade de CPH; e 

II - uma alíquota de soro ou plasma de amostra da mãe. 

Parágrafo único. As alíquotas devem ser mantidas durante todo o período de armazenamento da unidade de CPH 

no mínimo por doze meses após a sua utilização terapêutica ou até o descarte da unidade. 
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Art. 134 Para a distribuição de uma unidade para o centro de transplante, o BSCUP deve cumprir os seguintes 

requisitos: 

I - ter à disposição do centro de transplante e encaminhar, após solicitação, uma alíquota de DNA ou de células 

viáveis do sangue de cordão umbilical e placentário para realização de testes confirmatórios da identidade da 

amostra; e 

II - realizar nova contagem do número total de células nucleadas e de eritroblastos e determinar a viabilidade 

celular, em alíquota da unidade de CPH armazenada; 

§ 1º Os resultados e valores obtidos nos testes descritos no inciso II deste artigo, bem como demais informações 

necessárias, devem ser fornecidos ao profissional responsável pelo paciente, conforme estabelecido pelo artigo 

66, parágrafo único, deste Regulamento. 

§ 2º A alíquota de células viáveis de CPH do sangue de cordão umbilical e placentário utilizada para os exames 

mencionados no inciso II deste artigo deve estar armazenada em segmento contínuo à bolsa de criopreservação, 

conjuntamente e sob as mesmas condições da unidade de CPH correspondente. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 135 Os estabelecimentos abrangidos por esta Resolução terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 

a partir da data de sua publicação, para promover as adequações necessárias às novas determinações deste 

Regulamento Técnico. 

Parágrafo único. A partir da publicação desta Resolução, os novos estabelecimentos e aqueles que pretendam 

reiniciar suas atividades, devem atender na integra as exigências nela contidas, previamente ao seu 

funcionamento. 

Art. 136 O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução e no regulamento por ela aprovado 

constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. 

Art. 137 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

DIRCEU RAPOSO DE MELLO 

ANEXO I 

Critérios para emissão de autorização para a realização da atividade de transporte interestadual de unidades de 

medula óssea, sangue periférico e sangue de cordão umbilical e placentário. 

Para fins de obtenção de autorização para transporte interestadual de unidades de medula óssea, sangue 

periférico e sangue de cordão umbilical e placentário do local de coleta até o processamento, o laboratório de 

processamento de células progenitoras hematopoéticas ou o banco de sangue de cordão umbilical e placentário 
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deve apresentar o pleito à Gerência Geral de Sangue, outros Tecidos, Células e Órgãos - GGSTO, na sede da 

ANVISA em Brasília, acompanhado das seguintes informações: 

1 - formulário de petição de autorização (Anexo II) preenchido integralmente; 

2 - cópia do documento de regularização do serviço junto ao órgão de vigilância sanitária competente; e 

3 - documento emitido pelo órgão de vigilância sanitária competente atestando o cumprimento de adequação às 

condições sanitárias necessárias para realização do transporte. 

ANEXO II 

Formulário de peticionamento de autorização para transporte interestadual de unidades de medula óssea, sangue 

periférico e sangue de cordão umbilical e placentário. 

1 - Serviço requerente 

Nome Fantasia: 

Razão Social: 

Endereço: 

2 - Responsável técnico do serviço e documentos comprobatórios; 

3 - Estados e ou Distrito Federal dos quais receberão o material biológico: (Relatório) 

4 - Média estimada de volume mensal de material a ser transportado; 

5 - Tipo de modal de transporte utilizado; 

6 - Em casos de terceirização: dados da empresa transportadora e contrato. 

Para a renovação da autorização para transporte interestadual de unidades de medula óssea, sangue periférico e 

sangue de cordão umbilical e placentário, além da documentação listada acima, o serviço deverá enviar, também, 

relatório de dados do transporte, do ano anterior, contendo o quantitativo de unidades transportadas, 

mensalmente, por tipo e por Estado e ou Distrito Federal. 
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ANEXO B: ANVISA – resposta ao Protocolo 2011033183 
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ANEXO C: Metodologia do Cálculo Amostral 

 
 

Tendo como objetivo principal, avaliar se existe diferença significativa na proporção 

da celularidade no sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP), entre as gestantes com 

hipertensão versus controle (gestantes sem hipertensão), foram consideradas as seguintes 

suposições para o cálculo do tamanho da amostra:  

i)    nível de significância de 5% (bilateral);  

ii)   poder do teste estatístico de 80% e  

iii) diferença esperada entre os grupos relativamente “moderada” (≥ 25%) conhecida 

como tamanho do efeito, obtido por conhecimento prévio de um estudo piloto com 19 casos.  

De acordo com JACOB
1
, o número mínimo de casos é de 43 indivíduos em cada 

grupo, totalizando 86 indivíduos em estudo.  

 

Obs 1. A medida “tamanho do efeito” é baseada na diferença entre as proporções da 

celularidade ≥ 7,5 x 10
8
  dos grupos. No nosso estudo, acredita-se que seja acima de 25%. 

 

Obs 2. O cálculo amostral foi baseado na proporção da celularidade ≥ 7,5 x 10
8
, pois o 

tamanho da amostra para dados categóricos são, em geral, muito superiores aos que utilizam 

dados numéricos correspondentes. Sendo assim, o tamanho da amostra baseado na 

celularidade da bolsa de SCUP (em contagens) já está contemplado. 

 

Rosangela Aparecida G. Martins 

 Bioestatística e Analista de Planejamento em Projetos Científicos 

Estatística da Divisão de Pesquisa do HUCFF/UFRJ 

MSc. Estatística - UFRJ 

 

 

 

                                                 
1
 Statistical Power Analysis for the Behavior Sciences (1969). JACOB COHEN. Academic Press. New York. 

Capítulo 7. 
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ANEXO D: Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional 

de Câncer – INCA. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gestantes com hipertensão arterial: implicações na celularidade do sangue de cordão 

umbilical e placentário 

 

 

Nome do Voluntário: ________________________________________________ 

 

Você está sendo convidada a participar de um estudo que tem como objetivo verificar a 

quantidade de células-tronco (que são aquelas capazes de multiplicar-se e diferenciar-se nos 

mais variados tecidos do corpo humano como sangue, ossos, nervos, músculos, etc) no sangue 

do cordão umbilical e da placenta  de mulheres grávidas (gestantes) com hipertensão arterial 

(pressão alta). 

As gestantes com hipertensão arterial evoluem com diminuição do fluxo de sangue para 

a placenta, e podem também ter diminuído o número de células-tronco no sangue do cordão 

umbilical e da placenta. Por isso o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário do 

Instituto Nacional de Câncer (BSCUP-INCA) optou por excluir as gestantes portadoras de 

hipertensão arterial da doação de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (SCUP). Estes 

estudo poderá contribuir para a reformulação dos critérios de doação de sangue de cordão 

umbilical e placentário, relacionados a gestantes portadoras de hipertensão arterial. 

Para que você possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa conhecer 

seus benefícios, riscos e implicações. 

 

OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 Avaliando os perfis epidemiológicos, biológicos e obstétricos das gsetantes com 

hipertensão arterial, poderemos elaborar dados para a discussão da inclusão da gestante 

hipertensa como doadora de sangue de cordão umbilical e placentário. 
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PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 

Se você concordar em participar deste estudo será realizado uma entrevista e coletado o 

sangue dos vasos do cordão umbilical e da placenta. A coleta do sangue é realizada após o 

nascimento do bebê e a saída da placenta.  Este sangue será coletado pelos pesquisadores e 

acondicionado em uma bolsa de sangue. Posteriormente, esta bolsa será encaminhada para o 

laboratório. No laboratório será analisada a quantidade de células-tronco contidas neste 

sangue. A coleta deste sangue não interfere no parto e não envolve nenhum procedimento 

com o bebê. 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS 

 Sua participação nesse estudo é voluntária. Caso você não deseje participar deste 

estudo, basta que você não assine este Termo de Consentimento, e nenhuma amostra de 

sangue do cordão umbilical e da placenta será coletada e nenhuma análise será realizada. 

 

RISCOS 

O procedimento realizado nesta pesquisa é a coleta de sangue do cordão umbilical e da 

placenta, que é feito após o nascimento do bebê e após a saída da placenta, portanto não 

existem riscos para a mãe e nem para o bebê. 

As pesquisadoras realizarão a coleta do sangue do cordão umbilical e da placenta se não 

houver complicações durante o parto.  

Os dados da entrevista são referentes à identificação da paciente e seu estado de saúde, 

não gerando riscos. 

 

BENEFÍCIOS 

 

 Não existe benefício direto a você em participar deste estudo. Porém este estudo poderá 

trazer resultados que tornem possíveis futuras doações do sangue de cordão umbilical e 

placentário de gestantes hipertensas, aumentando assim no número de doadoras. 
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CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

  

Além da equipe de saúde que cuidará de você, as informações fornecidas para o 

presente estudo poderão ser consultadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INCA e equipe 

de pesquisadores envolvidos. 

 Para proteger sua privacidade, sua identidade e todos os dados referentes a você e a 

seu bebê serão mantidos de forma confidencial. As informações geradas no presente estudo 

serão utilizadas para propósitos educativos ou de publicação científica, e ocorrerão 

independente dos resultados obtidos. Você ou seu bebê não serão identificados, a menos que, 

por motivos de saúde pública, necessite serem contatados. 

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

 

 Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição onde você está internada. 

 

CUSTOS  

 

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para você pela sua participação no 

estudo.  

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

 

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Em caso de 

você decidir interromper sua participação no estudo, a equipe assistente deve ser comunicada 

e a coleta de amostras para os exames relativos ao estudo será imediatamente interrompida. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

 

Nós estimulamos você ou seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento do 

estudo. Neste caso, por favor, ligue para o Dulcinéa L.O.L. Marques no telefone (24) 

88347488. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do estudo, 

também pode contar com um contato imparcial, o CEP-INCA, situado à Rua André 



82 

 

Cavalcanti 37, Centro, Rio de Janeiro, telefones (21) 3233-1410 ou (21) 3233-1353, ou 

também pelo e-mail: cep@inca.gov.br  

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e 

riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas 

foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para 

participar neste estudo. 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Paciente)                                       dia      mês      ano 

 

_______________________________________________________  

(Nome do Paciente – letra de forma ) 

 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês    ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@inca.gov.br
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APÊNDICE B -  Check-list. 

 

CHECK-LIST PARA INCLUSÃO DA GESTANTE NO ESTUDO 

 

Data:      /      /  Unidade:  (   ) Maternidade Praça XV     (   ) HUAP 

Nome:  

Nº prontuário: 
Data Nascimento:  ____ / ____ / ______ 

Idade:  

PRÉ-SELEÇÃO DAS GESTANTES 

1- A gestante apresentou processos 

infecciosos durante a gestação? 

 Não       Sim 

Qual?______________      

2- A gestante apresentou doenças que 

possam interferir na vitalidade placentária 

(hipertensão arterial, diabetes, placenta 

prévia, deslocamento prematuro de 

placenta)?  

 Não       Sim 

Qual?______________      

3- A gestante apresentou situação de risco 

acrescido para a transmissão de doença 

infecciosa transmissível pelo sangue?  

 Não       Sim 

Qual?______________       

4- A gestante possui menos de duas 

consultas documentadas durante o pré-natal? 

 Não       Sim 

Local: _______________ 

5- A gestante apresenta tempo de bolsa rota 

maior que 18 horas? 

  Não       Sim 

Tempo?______________       

6- A gestante apresenta a idade gestacional 

inferior a 35 semanas? 

 Não       Sim 

 

 

 

A gestante esta apta para participar da pesquisa?       Sim       Não 

 

Assinatura do pesquisador: ________________________________________________ 
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APÊNDICE C -  Formulário de coleta de dados. 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Nome: Código Identificador: 

I- DADOS RESIDENCIAIS 

Endereço:  Número: 

Bairro:  Município:  

Estado:                                   CEP.:  Telefone:  (     ) 
 

II-DADOS CLÍNICOS E OBSTÉTRICOS  

1-  A gestante  utiliza hormônios ou drogas que se 

depositam nos tecidos? 

 Não       Sim 

Qual? 

2- A gestante têm história pessoal de doença  

sistêmica auto-imune ou de neoplasia? 

 Não       Sim 

Qual? 

3- A gestante e seus familiares, pais biológicos e 

seus familiares, ou irmãos biológicos do recém-

nascido têm história de doenças hereditárias do 

sistema hematopoiético, doença granulomatosa 

crônica, imunodeficiência, demência, doenças 

neurológicas degenerativas, doenças metabólicas 

ou outras doenças genéticas? 

 Não       Sim 

Qual?______________ 

4- Gesta:________             Para:________ Aborto:__________ 

5- Peso materno antes da gestação:  ________  

6- Peso materno atual: ________  

Altura materna: __________ 

III- DADOS COMPORTAMENTAIS  

1- A gestante fazia uso de bebida alcoólica antes da 

gravidez? 

 Não       Sim 

Freqüência:______________ 

Quantidade: ___________ 

2- A gestante fez uso de bebida alcoólica durante a 

gestação? 

 Não       Sim 

Freqüência:______________ 

Quantidade: ___________ 

 

2- A gestante fumou antes da gravidez?  Não       Sim 
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Freqüência:______________ 

Quantidade: _____________      

2- A gestante fuma durante a gestação?  Não       Sim 

Freqüência:______________ 

Quantidade: _____________      

IV- DOENÇAS ASSOCIADAS  

1- A gestante é portadora de hipertensão arterial?  

Qual o tipo?  

 Hipertensão arterial crônica. 

 Hipertensão arterial gestacional. 

 Prê-eclâmpsia. 

 Eclâmpsia. 

 Prê-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica. 

 

 Não       Sim     

 

Data do diagnóstico: ___ / ___ / _____ 

2-A gestante utiliza alguma medicação para tratar a 

hipertensão arterial ? 

 Não       Sim     

Qual ? _______________________  

Tempo que utiliza a medicação? 

______________ 

V- DADOS DO TRABALHO DE PARTO 

1- Trabalho de parto com anormalidades? 

 

 Não       Sim 

Qual?______________       

2-  Houve infecção durante o trabalho de parto?  Não       Sim 

Qual?______________       

3- Temperatura materna superior a 38 º durante 

trabalho de parto? 

 Não       Sim 

Quanto?______________       

VI- DADOS DO PARTO  

1-Hora do nascimento: ________________ 

2-Hora da dequitação:  ________________ 

3- Tipo de parto:  Cesárea 

                             Vaginal 

4- Sexo:   Masculino  Feminino  

5- Apgar: 1º ______  5º ________  

6- Idade gestacional (Capurro): ___________  
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7- Peso fetal ____________.  

8- Houve sofrimento fetal grave?   Não       Sim        

9- O feto apresentou anormalidade congênita?  Não       Sim        

Qual ? ____________ 

VII- DADOS REFERENTES À COLETA  

1- Houve intercorrências na coleta do sangue de 

cordão umbilical e placentário? 

 Não       Sim 

Qual?______________       

2- Peso da placenta: _____________  

3- Tamanho da placenta: _________  

4- Tamanho do cordão umbilical: ___________  

5- Material Coletado:   Sim      Não, motivo 

_________________________________     

 

6 – Enviado para o laboratório por   

Nome do Pesquisador:_________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ 

 

 

RESULTADO DO LABORATÓRIO 

Data do resultado:  

Volume: 

Celularidade: 

Laudo: 
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APÊNDICE D -  Técnica de Coleta de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário. 

 

Material: 

- Luva estéril: 03 pares. 

- Luva de procedimento: 01 par. 

- Gaze estéril: 03 pacotes. 

- Kit estéril para suporte de placenta: 01 pacote. 

- Seringa de 10 ml: 01 unidade. 

- Álcool a 70%: 01 frasco. 

- Clorexidina alcoólica: 01 frasco. 

- Bolsa para coleta SCUP: 01 bolsa. 

- Suporte para placenta: 01 suporte. 

 

Procedimento: 

1- Lavagem das mãos com água e sabão. 

 

2- Colocação de luvas estéreis e utilização de campo estéril para acondicionar a placenta. 

 

3- A placenta é acondicionada no suporte de placenta, mais especificamente no receptáculo, 

que fica apoiado em um aro. Esse aro permite graduações de altura. Posicionamento do aro a 

uma altura que permita que a parte distal do cordão fique apoiada na base do suporte. 

Colocando a placenta suspensa permite que ocorra a drenagem do sangue da placenta em 

direção a parte distal do ordão, local onde ocorre a punção do cordão umbilical. 

4- Troca das luvas e uso de álcool gel nas mãos. 

  

5- Assepsia do cordão umbilical: Primeiro com gaze embebida com álcool a 70% e depois 

com gaze embebida com clorexidina alcoólica. A assepsia ocorre da parte distal do cordão até 

a inserção do cordão com a placenta. É realizada três vezes a assepsia com álcool a 70 % e 3 

vezes com clorexidina alcoólica. 

6- Troca das luvas e novamente uso de álcool gel nas mãos. 

 

7- Puncionamento da parte distal do cordão umbilical, deixando que o sangue drene para 

dentro da bolsa de coleta.  Essa bolsa fica posicionada em cima do homogenizador. 

8- Com o término da drenagem, os circuitos da bolsa são clampeados. 
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9- A bolsa de SCUP é encaminhada para o BSCUP, juntamente com amostras maternas, 

coletadas da doadora logo após a coleta do SCUP. 


