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Inaugurado em março de 2005, o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário CRIOVIDA foi 
idealizado e construído de acordo com as mais rigorosas normas de qualidade. Além disso, é o primeiro 
Banco de Cordão Umbilical da América Latina com a certificação internacional ISO 9001:2000. 
Em suas instalações, o Criovida possui moderna aparelhagem e sistema de segurança de última  
geração. Através de monitoramento remoto do nível de nitrogênio, garantimos a manutenção constante 
da temperatura no tanque de armazenamento e, assim, a qualidade da amostra criopreservada. As salas 
de criopreservação são vigiadas 24 horas por webcans e o acesso a estas salas é controlado por senha. 
A equipe CRIOVIDA é formada por profissionais experientes e capacitados, o que garante maior 
qualidade na realização de todos os procedimentos. A bateria de exames obrigatórios realizados na mãe 
e na bolsa coletada é mais um de nossos diferenciais. Para garantir a máxima confiabilidade nestes 
exames, utilizamos as mais modernas metodologias disponíveis, que só um grande centro de medicina 
diagnóstica pode oferecer. Como exemplo, podemos citar a contagem de células CD34 e a verificação da 
viabilidade celular por citometria de fluxo e hemocultura automatizada. Para maior segurança, toda 
amostra é sempre criopreservada em duas bolsas, sem nenhum ônus adicional. 
A equipe técnica está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. Por meio de eficiente logística de 
transporte que cobre todo o país, o material coletado chega ao CRIOVIDA em menos de 30 horas, tempo 
considerado hábil pela ANVISA para o armazenamento das células-tronco.  
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A Unidade de Criopreservação do Instituto Hermes Pardini consegue se diferenciar em diversos 
aspectos: 
 
Segurança   
Ao depositar o sangue do cordão umbilical de seu filho no CRIOVIDA, os pais passam a contar com a 
segurança de uma empresa sólida, tradicional na área médica, com 45 anos de mercado.  A nossa 
estrutura física é única no país, com sistema de monitoramento remoto de nível de nitrogênio e 
temperatura do tanque de criopreservação, câmeras de vigilância 24 horas e sensores de presença. 
 
Tecnologia 
Além de nosso moderno sistema de congelamento,  contamos  com  a  mais moderna tecnologia em 
todas as etapas  do processo. Todos os exames são realizados em nosso laboratório por   processos  
totalmente   automatizados,  nos equipamentos mais modernos. Outro fator que nos destaca é um 
exclusivo sistema de gerenciamento, que permite um completo controle de rastreabilidade das unidades 
coletadas, gerenciamento do tanque de criopreservação e emissão de relatórios de controle de qualidade 
das máquinas. 
 
Qualidade 
Todos os nossos fornecedores de equipamentos e reagentes passam por um criterioso processo de 
seleção, o que faz com que trabalhemos somente com o que há de melhor no mercado. Além disso, 
nosso menu de exames realizado na mãe e no sangue coletado é o mais completo do Brasil. Esse 
aspecto é muito importante porque a qualidade dos exames está diretamente relacionada ao sucesso da 
utilização das células tronco, caso seja necessário seu uso. Todos os exames são feitos no Instituto 
Hermes Pardini, o maior laboratório clínico do país, com qualidade certificada internacionalmente.  
Todos os nossos procedimentos de coleta, processamentos de exames, transporte, armazenamento e 
congelamento de células-tronco de cordão umbilical são padronizados segundo resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, o Criovida é o primeiro Banco de Cordão Umbilical da 
América Latina com a certificação internacional ISO 9001:2000. 
Com uma equipe multidisciplinar composta por Obstetras, Patologistas, Médico Geneticista e Bioquímicos 
das áreas de Microbiologia, Imunologia e Biologia Molecular, o CRIOVIDA conta com instalações 
modernas e tecnologia de ponta. 
 
Parcerias 
A terapia celular baseada em utilização de células-tronco certamente será uma das maiores conquistas 
para o tratamento de dezenas de doenças que até agora não tinham cura definitiva.  
De uma maneira inovadora e contando com um sistema exclusivo de logística, o CRIOVIDA atende às 
principais cidades do país com qualidade e segurança. Médicos e hospitais podem se tornar um parceiro 
CRIOVIDA para realizar o procedimento de coleta de sangue de cordão umbilical na sua cidade e 
oferecer a todos de sua região o serviço de criopreservação de células-tronco.  
Consulte-nos através do tel  (0xx31) 3228-6200 ou pelo e-mail criovida@labhpardini.com.br e saiba como 
se tornar um parceiro  CRIOVIDA. 
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CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO 
  
 
As células-tronco são células não especializadas que têm a capacidade de se auto-replicarem, dando origem a 
diferentes células do corpo humano. Podem ser classificadas, basicamente, em dois tipos: células-tronco 
embrionárias e adultas. As primeiras são encontradas no embrião humano e podem dar origem a todos os tipos de 
células do organismo. À medida que o embrião vai se desenvolvendo, a célula-tronco passa a ter sua capacidade de 
diferenciação limitada, sendo chamada célula-tronco adulta. Sua função é reparar e manter os tecidos nos quais ela 
está presente. 
Um tipo específico de célula-tronco adulta é a célula-tronco hematopoiética. Ela pode ser encontrada na medula 
óssea, no sangue periférico (em quantidades muito pequenas) e no sangue de cordão umbilical. Sua função é dar 
origem às células do sangue, como as células brancas ou leucócitos e as células vermelhas ou hemácias, além de 
células que originarão as plaquetas, estruturas que participam da coagulação.  
Há vários anos, as células-tronco hematopoiéticas da medula óssea têm sido usadas, com sucesso, no tratamento 
de leucemias, linfomas e em muitos tipos definidos de anemias. Essas células são normalmente obtidas de 
doadores, havendo, portanto, a necessidade de haver compatibilidade entre o doador e o paciente que está 
recebendo o transplante, fato que nem sempre é possível.  
Esse tipo de célula-tronco, também descoberto no sangue de cordão umbilical, pode ser armazenado por tempo 
indeterminado. Assim, se houver necessidade de sua posterior utilização no próprio indivíduo do qual elas foram 
retiradas, os testes de compatibilidade tornam-se desnecessários, não havendo, portanto, chance de rejeição.  
Estudos têm demonstrado que a capacidade de diferenciação das células-tronco hematopoiéticas não se limita a 
produzir as células do sangue. Elas também possuiriam a capacidade de se diferenciarem em células musculares, 
células nervosas e em células do fígado, além de poderem ser utilizadas no tratamento de doenças chamadas auto-
imunes, como o Lúpus Eritematoso Sistêmico. 
 
 

COLETA  
 

 
A coleta do sangue do cordão umbilical é realizada imediatamente após o nascimento do bebê, antes de a placenta 
ser retirada. O cordão umbilical é clampeado, cortado e, assim que o bebê é separado do cordão, o sangue é 
drenado para uma bolsa de coleta estéril, que já contém o anticoagulante. Não há nenhum tipo de interferência com 
os procedimentos do parto, sendo assim a mãe e a criança não são expostas a nenhum tipo de risco.  
É imprescindível que seja utilizado o Kit de Coleta do Instituto Hermes Pardini, composto por material  estéril, 
apirogênico e descartável. 
 
 

  


