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O cordão umbilical é, hoje em dia, uma importante 
fonte de células estaminais. Estas podem ser isoladas a 
partir do sangue do cordão umbilical (UCB), mas também 
do próprio tecido (UC), tendo sido desenvolvidas técnicas 
de criopreservação e bancos para o seu armazenamento. 
Cada amostra apresenta características diferentes, 
variando quer no número de células presentes, quer na 
viabilidade das diferentes populações celulares. Assim, 
este trabalho consistiu na análise retrospetiva de 
amostras criopreservadas na Crioestaminal em relação a 
diferentes fatores, que podem afetar a qualidade das 
amostras, nomeadamente fatores neonatais como o sexo, 
peso e idade gestacional, fatores obstétricos, que inclui o 
tipo de parto e o número de recém-nascidos por parto e 
fatores maternos como a idade e a presença e/ou 
desenvolvimento de doença durante a gravidez. Também 
analisamos fatores relativos à colheita e condições de 
transporte e a sua relação com a qualidade das amostras. 
Foram reunidos os dados relativos a 9543 amostras de 
UCB e 4775 amostras de UC e relacionados através de 
uma análise estatística. Desta forma, verificou-se que 
recém-nascidos com maior peso e idade gestacional, bem 
como o parto vaginal e o nascimento de apenas um bebé 
se relacionam com uma maior qualidade das amostras de 
UCB. Também o sexo do recém-nascido e a idade 
materna mostraram afetar a qualidade destas amostras. 
Por outro lado, em amostras de UC, recém-nascidos com 
menor peso e idade gestacional, assim como o parto por 
cesariana, relacionaram-se com uma maior qualidade 
deste tipo de amostras. Conclui-se, ainda, que uma 
redução do intervalo de tempo entre a colheita e o 
processamento, como também uma otimização do 
processo de colheita com melhores práticas de 
desinfeção, poderão contribuir para um aumento da 
qualidade das amostras. Assim, o estudo destes fatores 
poderá contribuir para uma melhoria da qualidade de 
amostras de UCB e UC criopreservadas, e desta forma 
para um maior sucesso da transplantação.  
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Nowadays, the umbilical cord is considered one of the 

most important sources of stem cells. These cells can be 

isolated either from the umbilical cord blood or from the 

tissue itself, which led to the development of 

cryopreservation techniques and storage banks. Each 

sample exhibits different characteristics, varying both in 

the number of cells and in the viability of several cellular 

populations. Therefore, this work consisted in the 

retrospective analysis of various factors, such as neonatal 

factors like sex, weight and gestational age, obstetric 

factors which included the type of delivery and the number 

of newborns by birth and maternal factors like the age and 

the presence and/or development of diseases during the 

pregnancy in cryopreserved samples at Crioestaminal. 

Furthermore, factors associated with sample collection 

and transport conditions were also analyzed and related 

with sample quality. Data was gathered from 9543 UCB 

samples and 4775 UC samples and was later statistically 

analyzed. In this way, it was observed that newborns with 

higher weight and gestational age, as well as a vaginal 

delivery and the birth of only one baby resulted in higher 

UCB sample quality. Besides this, the newborn’s gender 

as well as the maternal age also affected the quality of 

these samples. On the other hand, in UC samples, 

newborns with a low weight and gestational age, as well 

as a cesarean delivery, were related with a superior quality 

in this kind of samples. It was also verified that a reduction 

of the period between the sample collection and the 

processing, as well as the optimization of the sample 

collection process with better disinfection practices led to a 

quality increase in both types of samples. Ultimately, the 

study of these factors contributed to a quality improvement 

of cryopreserved UCB and UC samples, resulting in a 

higher transplantation success rate.  
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UCB Sangue do Cordão Umbilical (do inglês Umbilical Cord Blood) 

USSC Células Estaminais Somáticas Não-Restritas (do inglês Unrestricted Somatic 

Stem Cells) 

VSEL Células Estaminais do Tipo Embrionário (do inglês Very Small Embryonic 

Like Stem Cells) 

WBC Leucócitos (do inglês White Blood Cells) 

WJ Geleia de Wharton (do inglês Wharton’s Jelly) 
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CAPÍTULO 1: Introdução 

 

1.1.Células Estaminais do Organismo 

 

As células estaminais (SC) são células indiferenciadas, com capacidade de se dividir 

indefinidamente, produzindo uma população de descendentes idênticos entre si, assim 

como de se autorrenovar, contribuindo para a reposição celular (1). Possuem também a 

habilidade de se diferenciarem em diversas linhagens celulares, através de uma divisão 

celular assimétrica, dando origem a duas células-filhas desiguais. Assim, uma das 

células é idêntica à anterior, possibilitando a continuação da linhagem de células 

estaminais, e a outra diferencia-se em células mais especializadas, adquirindo 

propriedades de um tipo de célula em particular, com morfologia, fenótipo e 

características fisiológicas específicas, que a categorizam como pertencente a um 

determinado tecido. Estas células são designadas de células progenitoras ou precursoras, 

que produzem células diferenciadas (1, 2).  

Existem diversos tipos de células estaminais, que podem ser classificadas em função 

da sua origem e da sua capacidade de proliferação e diferenciação (3). Relativamente à 

sua origem, distinguem-se dois tipos de SC: células estaminais embrionárias e células 

estaminais adultas. 

 

1.1.1. Células Estaminais Embrionárias 

 

As SC embrionárias podem ser classificadas como, totipotentes, pluripotentes ou 

multipotentes (3). As células iniciais resultantes da divisão celular do ovo recém-

formado são totipotentes, as quais possuem um potencial genético ilimitado, podendo 

diferenciar-se e dar origem a qualquer tipo de célula do organismo, inclusive células da 

placenta e tecidos extraembrionários. São células não especializadas, diploides, com 

capacidade de autorrenovação, que podem dividir-se simétrica e assimetricamente, com 

um fenótipo específico. Apresentam marcadores moleculares específicos como o Oct-4, 

SSEA-1, SSEA-3/-4, elevada capacidade de proliferação e clonogenicidade (2). Estas 

células estão presentes até ao estágio oito do zigoto e possuem todas as propriedades 
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necessárias para originar um organismo completo (Figura 1) (2, 4). Ao 4º dia de 

fertilização, as células totipotentes começam a especializar-se, formando o blastocisto 

(4).  

 

 

Figura 1 Os primeiros estágios do desenvolvimento humano desde o zigoto ao blastocisto. 

Após a fertilização, o zigoto divide-se várias vezes para formar uma massa sólida de células 

designada mórula, que entra para a cavidade uterina e forma o blastocisto. As células 

superficiais formam o trofoblasto e dão origem aos tecidos extraembrionários, enquanto a massa 

celular interna dá origem ao embrião, após a implantação na parede uterina (4). 

 

O conjunto de células da massa interna do blastocisto é a fonte das células estaminais 

embrionárias (3, 4). Excetuando as células da placenta e tecidos extraembrionários, 

estas células estaminais podem dar origem a qualquer tipo de células do organismo, a 

partir de três linhagens embrionárias: mesoderme, endoderme e ectoderme (Figura 2) 

(4). A linhagem mesodérmica dá origem ao sistema esquelético, músculos, tecido 

adiposo e sistema circulatório. Paralelamente da linhagem endodérmica desenvolve-se o 

trato respiratório e digestivo, e da linhagem ectodérmica, o sistema nervoso e a pele (3, 

5). Assim, as células do interior do blastocisto não são consideradas totipotentes mas 

sim pluripotentes, uma vez que não possuem capacidade de originar um organismo 

completo. À medida que as células pluripotentes se especializam, estas passam a 

constituir tecidos específicos e o potencial das SC passa a ser mais restrito, sendo 

designadas de multipotentes (2, 4, 6, 7, 8). 
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Figura 2. Células estaminais pluripotentes isoladas a partir da massa interna do blastocisto 

têm a capacidade de dar origem a todos os tipos de células no corpo humano, exceto da placenta 

e tecidos extraembrionários (4).  

 

Devido às características excecionais que as células estaminais embrionárias 

apresentam, estas têm sido alvo de extensa investigação e pesquisa, no sentido de 

melhorar conhecimentos sobre os processos de desenvolvimento dos organismos, assim 

como explorar o seu potencial, para utilização terapêutica na medicina regenerativa. No 

entanto, a investigação desenvolvida nesta área requer a manipulação de embriões 

humanos em estágio de pré-implantação no útero, na fase de blastocisto, de forma a 

isolar a massa interna de células e ter acesso às SC embrionárias pluripotentes. Para tal é 

necessária a lise da trofectoderme, com consequente desintegração e destruição do 

embrião (9, 10).  

Este tema tem sido amplamente discutido a nível político, social, ético e moral. 

Existe muita controvérsia relativamente à fonte das SC embrionárias e à consequente 

destruição do embrião, pelo que a sua aplicação clínica tem sido bastante limitada. Para 

além disto, a sua utilização envolve também questões técnicas, uma vez que a obtenção 
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de um número elevado de SC embrionárias é limitada pela indução de diferenciação 

espontânea, bem como pelas possibilidades reduzidas em controlar a diferenciação, no 

tipo de célula pretendido (2). Outros inconvenientes da cultura das SC embrionárias 

humanas são a reduzida taxa de estabilização de linhas celulares e o risco de indução de 

teratomas (2, 9, 10).  

 

1.1.2. Células Estaminais Adultas 

 

As células estaminais adultas ou somáticas podem ser encontradas numa variedade 

de tecidos do organismo, desde a medula óssea, sangue, cérebro, tecido adiposo, bolbo 

dentário, trato gastrointestinal, bem como pele, fígado, pâncreas e músculo-esquelético 

(11). Estas células estão presentes nos tecidos e órgãos em número reduzido, porém 

suficiente para assegurar a homeostase e a reparação/regeneração dos mesmos após 

situações de stress ou lesões, uma vez que se diferenciam em células específicas do 

tecido/órgão ao qual pertencem, mantendo o seu carácter original (2, 12, 13). 

Porém, a noção unidirecional de diferenciação numa determinada linhagem, tem sido 

contestada pela evidência de plasticidade das SC adultas (14). É sugerido que a 

diferenciação celular seja flexível, respondendo aos estímulos de um microambiente 

regenerativo. Um dos mecanismos propostos para a plasticidade das células estaminais 

adultas é designado de transdiferenciação (Figura 3) (11, 15). Este processo consiste na 

transformação de uma célula de uma determinada linhagem, para uma célula de uma 

linhagem diferente. A célula inicial perde os seus marcadores específicos e a sua função 

original, adquirindo marcadores e funções do tipo de célula transdiferenciada. Existem 

outros mecanismos alternativos para explicar a plasticidade das SC. Um deles envolve a 

fusão de células, entre uma célula estaminal e uma célula específica do tecido, outro, a 

existência de múltiplas populações de células estaminais específicas de um tecido que se 

desdiferenciam em SC mais primitivas, com posterior rediferenciação noutra linhagem 

(Figura 3) (3, 11, 14, 15).  



5 

 

 

Figura 3. Diagrama esquemático de potenciais mecanismos explicativos da plasticidade das 

células estaminais adultas. A- Transdiferenciação; B- Desdiferenciação (15). 

 

A medula óssea (BM) é um dos tecidos mais estudados pela comunidade científica. 

Em 1960, Till e McCulloch analisaram a medula óssea com o objetivo de determinar 

quais as células responsáveis pela sua reconstituição, e descobriram células com 

capacidade de se autorrenovar, bem como de se diferenciarem em diversos tipos 

celulares (16). Atualmente, a BM é a fonte de diversas SC adultas, como as células 

estaminais hematopoiéticas (HSC) e as células estaminais mesenquimais (MSC), as 

quais evidenciam propriedades pluripotentes (11). As HSC dão origem a todas as 

linhagens celulares hematopoiéticas, mieloide e linfoide, essenciais para a homeostasia 

do sistema sanguíneo, ao passo que as MSC possuem a capacidade de diferenciação em 

diferentes tecidos da mesoderme, endoderme e ectoderme (3, 11). Estudos realizados 

por vários investigadores demonstraram que estas SC adultas da BM são capazes de se 

transdiferenciar em células de diversos tecidos, como o fígado (17), coração (18), 

músculo-esquelético (19), células endoteliais (20), bem como em células do cérebro 

(21). Devido a todas estas características, o transplante de células da medula óssea tem 

sido utilizado em terapia celular para tratar diversas doenças, realizado através de um 

procedimento de aspiração (22). Outra fonte de células adultas muito utilizada em 

terapia celular é o sangue periférico. Este é recolhido por aférese após mobilização das 

SC da BM para o sangue, por fatores de estimulação de granulócitos (22, 23, 24).  
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1.1.2.1.Células Estaminais de Tecidos Neonatais 

 

Outra fonte de SC adultas são os tecidos neonatais, como o tecido do cordão 

umbilical, o sangue do cordão umbilical ou a placenta. (2, 25, 26, 27). Estas SC podem 

ser obtidas após o nascimento de um indivíduo e apresentam um grande potencial de 

proliferação e diferenciação (26).  

 

1.1.2.1.1. Caracterização do Sangue e do Cordão Umbilical 

 

1.1.2.1.1.1.Cordão Umbilical 

 

O cordão umbilical (UC) forma uma estrutura de ligação do feto à placenta, 

constituído por duas artérias, que transportam o sangue venoso e resíduos metabólicos 

do feto para a placenta e uma veia, que fornece oxigénio e nutrientes. É, essencialmente, 

constituído por tecido conectivo mucoide designado geleia de Wharton (WJ), revestido 

por um epitélio amniótico (28, 29). A matriz extracelular (ECM) da parede vascular 

fornece diversas macromoléculas, como colagénio, elastina, proteoglicanos e proteínas 

estruturais, necessários para as propriedades estruturais e funcionais da parede do vaso. 

A geleia de Wharton é uma substância gelatinosa, constituída por um número reduzido 

de células imersas numa elevada quantidade de componentes da matriz extracelular, 

principalmente colagénio, ácido hialurónico e diversos proteoglicanos, contendo várias 

cadeias de glicosaminoglicanos sulfatados (28, 29). O elevado teor da ECM na WJ tem 

como função fornecer hidratação, elasticidade e resistência mecânica à compressão e 

distensão, de forma a prevenir a oclusão dos vasos do cordão umbilical causados por 

movimentos do feto e pelas contrações uterinas. As células da WJ descritas como 

miofibroblastos produzem grandes quantidades de colagénio, ácido hialurónico e 

proteoglicanos, e podem estar envolvidas na regulação do fluxo sanguíneo do cordão 

umbilical, devido às suas propriedades contráteis e de elasticidade (30). 

Adicionalmente, vários fatores de crescimento peptídicos têm sido detetados neste 

tecido, os quais promovem uma melhoria da biossíntese dos componentes da ECM (28, 

30). 
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O tecido do cordão umbilical é constituído por diversas populações de células 

estaminais, das quais fazem parte as HSC e as MSC. Porém, as MSC são aquelas que se 

encontram em maior quantidade no tecido, principalmente na geleia de Wharton, e 

como tal, possuem maior importância a nível clínico (31, 32).   

 

1.1.2.1.1.2.Sangue do Cordão Umbilical 

 

O sangue do cordão umbilical (UCB) é composto por diferentes constituintes 

celulares, à semelhança do sangue periférico: leucócitos (WBC), eritrócitos (RBC), 

plaquetas, entre outras. A população de leucócitos é muitas vezes designada como a 

população de células nucleadas totais (TNC), uma vez que correspondem à maioria das 

células nucleadas do UCB, apesar de também existirem, ainda que em menor 

quantidade progenitores eritroides nucleados. A população de TNC é constituída 

maioritariamente por granulócitos maduros, (55% a 65%) e por células mononucleadas 

(MNC), (35% a 45%), que incluem monócitos, linfócitos e várias populações de células 

estaminais e progenitores hematopoiéticos (33). São exemplos destas populações as 

(Figura 4) (34, 35, 36): 

- Células estaminais hematopoiéticas (HSC) (35); 

- Células estaminais mesenquimais (MSC) (31); 

- Células progenitoras endoteliais (EPC) (37); 

- Células estaminais somáticas não-restritas (USSC) (38); 

- Células estaminais do tipo embrionário muito pequenas (VSEL) (39); 

- Células progenitoras de multilinhagem (MLPC) (13). 

 

Das populações de células do UCB, as HSC e as MSC são aquelas que possuem 

atualmente maior relevância clínica. Destas, as HSC encontram-se em maior quantidade 

no sangue do cordão umbilical (35). Além disto, o UCB contém mais HSC, por volume 

de sangue, comparativamente ao sangue periférico e à medula óssea (35, 40). 
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Figura 4. Imagens ilustrativas de diferentes populações celulares presentes no sangue do 

cordão umbilical. A- Células estaminais hematopoiéticas (HSC) (41); B- Células estaminais 

mesenquimais (MSC) (41); C- Células progenitoras endoteliais (EPC) (41); D- Células 

progenitoras de multilinhagem (MLPC) (42); E-Células estaminais do tipo embrionário muito 

pequenas (VSEL) (43); F- Células estaminais somáticas não-restritas (USSC) (38). 
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1.2.Caracterização das principais células estaminais do sangue e do cordão 

umbilical 

 

1.2.1. Células Estaminais Hematopoiéticas  

 

O sangue do cordão umbilical é uma fonte rica em células estaminais 

hematopoiéticas, bem como células progenitoras hematopoiéticas (HPC). A presença 

destas células foi primeiramente reportada por Knudtzon, em 1974, que descreveu a 

presença de progenitores mieloides relativamente maduros (44), e mais tarde por 

Broxmeyer e colegas que mostraram uma vasta quantidade de ambas as células 

hematopoiéticas, primitivas e maduras, no UCB (45). As HSC podem ainda ser 

encontradas na medula óssea, no sangue periférico após mobilização e na matriz do 

cordão umbilical. Estas, possuem capacidade de autorrenovação, permitindo a 

manutenção de um nível constante de HSC durante toda a vida e também habilidade 

para uma múltipla diferenciação, produzindo células progenitoras hematopoiéticas que 

se diferenciam em qualquer tipo de células do sangue na hierarquia de organização das 

células hematopoiéticas humanas, que se subdivide nas linhagens linfoide e mieloide 

(Figura 5) (46). 

As células estaminais hematopoiéticas e as células progenitoras expressam 

marcadores de superfície únicos, que permitem distingui-las de outros tipos de células. 

Através da citometria de fluxo policromática, podem ser detetados e caracterizados 

vários marcadores de uma célula. A figura 5 mostra alguns marcadores vulgarmente 

expressos por diversas populações de HSC e HPC. Um dos marcadores mais 

importantes é o CD34, uma molécula de adesão que desempenha um papel central no 

reconhecimento celular, com expressão em todas as HSC e HPC (47). O CD90 é um 

marcador expresso em células hematopoiéticas em fase inicial (47). Por outro lado, a 

ausência de expressão de CD38 também auxilia na identificação de células mais 

primitivas (47). Os marcadores CD10 e CD7 são relevantes para o desenvolvimento 

inicial da linhagem linfoide, enquanto o CD123 (recetor de interleucina-3) e o CD135 

(também designado de Flt3) têm mostrado ser importantes no desenvolvimento da 

linhagem mieloide (48). O CD110, um recetor de trombopoietina, é essencial para o 

desenvolvimento plaquetário (47, 49, 50). 
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Figura 5. Visão geral da hematopoiese e consequente diferenciação das células estaminais 

hematopoiéticas, incluindo os marcadores específicos de cada população. MPP- Células 

Progenitoras Multipotentes; CMP- Células Progenitoras Mieloides; CLP- Células Progenitoras 

Linfoides; MEP- Células Progenitoras de Eritrócitos e Megacariócitos; GMP- Células 

Progenitoras de Macrófagos e Granulócitos. Adaptado de (47). 

 

 

1.2.2. Células Estaminais Mesenquimais  

 

As células estaminais mesenquimais, presentes no sangue e no tecido do cordão 

umbilical são células multipotentes, com capacidade de autorrenovação e diferenciação 

(Figura 6-7) (25). Possuem a habilidade para se diferenciarem em tecidos da 

mesoderme, da qual fazem parte o osso, cartilagem, tendão, músculo e o tecido adiposo, 

como também da endoderme, por exemplo os hepatócitos e ectoderme, como os 

neurónios (23, 31, 51, 52). Relativamente à mesoderme, as linhagens da adipogénese, 
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osteogénese e condrogénese têm sido bastante estudadas. A diferenciação adipogénica é 

normalmente definida pela aparência das células que contêm gotículas lípidicas 

intracelulares, ao passo que na diferenciação osteogénica a atividade da fosfatase 

alcalina é elevada e ocorre mineralização, ou seja deposição de cálcio (25). Quanto à 

diferenciação condrogénica, esta é evidenciada pela deteção de componentes da matriz 

extracelular, como os glicosaminoglicanos e colagénio, principalmente do tipo I (25, 

31).  

As MSC são classicamente definidas por apresentarem moléculas de adesão celular, 

aderência ao plástico durante a expansão in vitro e expressão de CD29, CD73, CD44, 

CD90, CD105 e o complexo principal de histocompatibilidade (MHC) classe I (25, 31, 

34). Por outro lado, não expressam CD34, CD45, CD14 e MHC classe II (1, 25, 31, 34, 

52). Estas apresentam, ainda, outra característica que as caracteriza, são células 

imunossupressoras, ou seja apresentam baixa imunogenicidade (Figura 6-7), uma vez 

que reduzem a proliferação de linfócitos e a formação de células T citotóxicas e células 

natural killer (NK) (25). Têm a capacidade de suprimir algumas das funções destas 

células, através de vários mecanismos, como a produção de diversos fatores solúveis, 

por exemplo prostaglandina E2 (PGE2), indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO), fator de 

crescimento de hepatócitos (HGF), sHLA-G5 (Antigénio Leucocitário Humano solúvel 

– G5), galectina-1, que só inibe as células T, citocinas, entre muitos outros. 

Adicionalmente a estes fatores, têm sido descritas diversas moléculas da superfície 

celular que também contribuem para a supressão linfocítica, através de interações 

dependentes do contacto celular direto entre as MSC e as células T e NK (1, 25). No 

entanto, os recetores e ligandos envolvidos neste mecanismo são ainda desconhecidos. 

Além disto, também atuam indiretamente através da inibição da diferenciação de células 

dendríticas, induzindo a expansão das células T reguladoras (Tregs) (Figura 6) (1, 25). 
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Figura 6. Imunossupressão mediada por células estaminais mesenquimais nas células T e 

NK através de diferentes mecanismos (25). 

 

 

Hass e colegas referiram as MSC como imunoprivilegiadas, por não induzirem 

respostas alogénicas do sistema imune (25). Os mecanismos de imunoprevilégio são, 

ainda, pouco conhecidos, mas devem-se, possivelmente, à baixa expressão do MHC I e 

MHC II e às funções imunossupressoras que apresentam, sugerindo desta forma uma 

autoproteção ativa das MSC (25).  

Além disto, as MSC exercem outras funções no organismo, como migração e 

transporte até locais de lesão ou tecidos danificados, de forma a ajudar à 

reparação/regeneração das áreas danificadas ou envelhecidas, proporcionando um 

microambiente adequado (Figura 7) (25). 
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Figura 7. Principais características e funções das MSC in vitro e in vivo (25). 

 

 

As MSC podem ser obtidas a partir de tecidos neonatais, como a matriz do cordão e 

o sangue do cordão umbilical. As MSC isoladas do UCB exibem dois fenótipos 

morfológicos diferentes. As células fibroblásticas achatadas, existem em maior 

quantidade e as células fibroblásticas em forma de eixo, que expressam positivamente 

CD90 e possuem maior tendência para a adipogénese, existem em menor quantidade 

(31). Por outro lado, as MSC isoladas a partir do UC contêm duas subpopulações, uma 

subpopulação com um diâmetro médio de 11µm e uma subpopulação de maior tamanho 

com um diâmetro médio de 19 µm, sendo que a de menor tamanho expressa níveis 

elevados de CD73 e CD90 e possui maior capacidade de proliferação (31). No entanto, 

o índice de sucesso de isolamento das MSC a partir do UCB é muito menor, entre 7% a 

75%, comparativamente a 100% do UC, devido à reduzida frequência de circulação das 

MSC no sangue do cordão umbilical (27, 31).  

Há, também, a salientar, que as MSC podem ser encontradas em tecidos adultos 

(27), como a medula óssea (53), o músculo-esquelético (54), o fígado (55), o tecido 

adiposo (56), entre outros.  
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1.3.Aplicações Terapêuticas do Sangue do Cordão Umbilical e do Tecido do 

Cordão Umbilical 

 

As células estaminais possuem características únicas e excecionais, apreciadas pelas 

suas enormes potencialidades terapêuticas e biotecnológicas. Como tal, as expectativas 

da comunidade científica no desenvolvimento de terapias celulares à base de células 

estaminais têm sido elevadas, tendo como objetivo o desenvolvimento de estratégias 

mais eficientes num futuro próximo. Estas têm sido propostas como terapias alternativas 

na regeneração de órgãos danificados (57) e no tratamento de doenças crónicas (58) e 

condições degenerativas (59), para as quais neste momento ainda não existe um 

tratamento eficaz. A utilização de células estaminais deve ser realizada de forma 

eficiente e segura, tendo em conta o seu potencial regenerativo e o seu bom 

funcionamento, de modo a melhorar a qualidade de vida e a longevidade dos doentes (1, 

35, 59, 60). 

As células estaminais podem ser encontradas em diferentes tecidos, como já foi 

referido anteriormente, contudo, a medula óssea, o sangue periférico, o cordão umbilical 

e o sangue do cordão umbilical são, atualmente, as principais fontes de SC (40, 61). As 

células estaminais da medula óssea e do sangue periférico têm sido utilizadas em 

transplantes para a recuperação do sistema hematopoiético e imunitário, porém 

apresentam alguns inconvenientes. A colheita das SC da medula óssea é realizada 

através de um procedimento invasivo, por aspiração, que pode ser acompanhado por um 

elevado risco de contaminação (22). Além deste facto, verifica-se que, a frequência e 

capacidade de diferenciação das SC da BM diminuem com a idade (23, 52). No caso do 

transplante de sangue periférico, as células estaminais são sujeitas a mobilização do 

compartimento medular para a periferia, através da utilização de fatores de crescimento, 

de modo a permitir a colheita com posterior infusão do mesmo, traduzindo-se em algum 

desconforto para o paciente (62). Assim, o transplante de células estaminais do sangue 

do cordão umbilical surge como alternativa, sendo muito utilizado hoje em dia (22, 26). 

Para além destas possibilidades, estão, também, a decorrer múltiplos ensaios clínicos, 

com as células estaminais do tecido do cordão umbilical, perspetivando a sua utilização 

na prática clínica dentro de alguns anos (57, 63, 64, 65). 
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1.3.1. Transplante de Células Estaminais do Sangue do Cordão Umbilical 

 

Em 1988, uma equipa de cientistas franco-americana efetuou, em Paris, o primeiro 

transplante de SC do cordão umbilical, numa criança com anemia de Fanconi (66). Uma 

amostra compatível de sangue do cordão umbilical de um familiar foi recolhida e 

transplantada. Um ano mais tarde, 98% do sistema linfático do doente era originário das 

células do dador (66). Este procedimento clínico pioneiro veio despertar o interesse, e, 

consequentemente, a investigação, sobre o potencial das células estaminais do sangue 

do cordão umbilical no tratamento de diversas doenças. Atualmente, são já mais de 80 

as doenças, em cujo tratamento podem ser utilizadas SC do sangue do cordão umbilical, 

nomeadamente, doenças oncológicas, hemoglobinopatias, doenças metabólicas, 

imunodeficiências e em deficiências medulares (67, 68). Estão também a decorrer 

diversos ensaios clínicos em humanos, de entre os mais importantes encontram-se 

doenças como a paralisia cerebral (69), a diabetes tipo 1 (58), lesões da espinal medula 

(70), entre outras doenças.  

Existem dois tipos de utilização das células estaminais: autóloga e alogénica. Na 

utilização autóloga, são usadas as células estaminais do próprio indivíduo, cujo 

procedimento está associado a uma menor toxicidade e não há risco de doença do 

enxerto contra o hospedeiro (GVHD) (71). Na utilização alogénica, o doente é tratado 

com células estaminais de uma pessoa compatível, familiar ou não, que tenha HLA 

(Antigénio Leucocitário Humano) o mais idêntico possível, de forma a minimizar o 

risco de GVHD (71). O GVHD é uma complicação grave, procedente do ataque das 

células do dador contra as células saudáveis do paciente, resultando na rejeição 

imunológica das células do hospedeiro e que pode ser fatal (68). 

O sangue do cordão umbilical é uma fonte de células estaminais, tal como a medula 

óssea, mas que possui algumas vantagens (22, 26, 35, 68): 

- A colheita é não-invasiva, não apresentando qualquer risco para a mãe ou para o 

bebé; 

- O UCB contém um maior número de HSC por volume, comparativamente à 

medula óssea e ao sangue periférico; 
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- Maior tolerância na histocompatibilidade HLA em transplantes alogénicos (são 

aceites 1 a 3 discrepâncias HLA, enquanto que no transplante de BM, deve 

haver uma correspondência total 8/8 HLA), e menor risco GVHD; 

- Menor risco de infeção com agentes infeciosos, por exemplo, citomegalovírus e 

vírus Epstein-Barr; 

- As células são mais primitivas e imaturas, em termos imunológicos e de 

desenvolvimento, e como tal ainda não foram sujeitas a agressões, especialmente 

a nível do DNA; 

- Apresentam um potencial proliferativo superior bem como taxas de divisão mais 

elevadas;  

- As amostras de UCB, depois de colhidas, podem ser criopreservadas durante 

anos, estando rapidamente disponíveis para utilização, reduzindo o tempo de 

espera para o transplante. 

Na transplantação de células estaminais hematopoiéticas do sangue do cordão 

umbilical, vários estudos têm correlacionado a dose celular transplantada, medida 

através do número de células nucleadas totais ou número de células CD34
+
, por 

quilograma de peso corporal do paciente e a recuperação pós-transplante (22, 72, 73). 

Alguns autores sugerem doses celulares mínimas recomendáveis (22, 72, 73), mas na 

verdade ainda não é possível definir com rigor e segurança a dose ideal para que um 

transplante tenha sucesso, uma vez que os mecanismos exatos de recuperação do 

sistema hematopoiético, por ação das células estaminais do UCB ainda não são bem 

conhecidos. Além disso, este procedimento clínico depende de muitas variáveis, entre as 

quais a doença em questão, a sua gravidade, o número de células que estão 

criopreservadas, a disponibilidade de outros tipos de células, para, por exemplo co-

transplantação, como também a entidade médica e sua própria experiência (22, 40, 74). 

Desta forma, o sangue do cordão umbilical possui algumas limitações. O volume de 

UCB normalmente recolhido é inferior ao volume processado a partir da medula óssea 

de um adulto, pelo que o número de células estaminais obtidas a partir do UCB é, 

geralmente, inferior (71). Ou seja, a quantidade de células CD34
+
 e TNC de uma 

amostra pode não ser suficiente para uma aplicação clínica ter sucesso. Esta limitação 

pode condicionar o transplante de sangue de cordão umbilical em adultos, uma vez que 

o peso do paciente determina o número de células CD34
+
 e TNC necessárias para o 

transplante. Assim sendo, a taxa de sucesso dos transplantes com células do cordão 
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umbilical é maior em crianças do que em adultos (com maior peso corporal) (35). Desta 

forma, várias alternativas estão a ser desenvolvidas para superar esta limitação, 

aumentando o número de células transplantadas e a taxa de sucesso do enxerto (35, 71, 

75, 76): 

- Transplantação múltipla: infusão simultânea de mais do que uma unidade de 

sangue cordão umbilical; 

- Aplicação/Injeção direta das células na medula óssea, em alternativa à aplicação 

por infusão endovenosa; 

- Expansão ex vivo das células estaminais do UCB, através da aplicação de 

citocinas e fatores de crescimento, aumentando o número de células estaminais 

de uma amostra;   

- Co-transplantação das células do sangue do cordão umbilical com:  

Células hematopoiéticas do UCB expandidas ex vivo; 

Células hematopoiéticas haploidênticas da medula óssea ou do sangue 

periférico; 

Células estaminais mesenquimais, que, pelas suas características de suporte 

e imunossupressão, favorecem a reconstituição imunológica.  

Portanto, um conhecimento ainda mais alargado sobre estas células permitirá uma 

manipulação mais controlada e aprimorada, de forma a expandir as suas aplicações 

clínicas (22). 

 

1.3.2. Transplante de Células Estaminais do Tecido do Cordão Umbilical 

 

 O tecido do cordão umbilical é uma fonte rica em células estaminais mesenquimais, 

as quais possuem propriedades exclusivas, tornando-as muito atrativas a nível 

terapêutico (77). Estas têm a capacidade de se diferenciar em diversos tipos de células 

da linhagem mesodérmica, que inclui adipócitos, osteócitos, condrócitos (78), assim 

como células da linhagem endodérmica e ectodérmica, por exemplo, hepatócitos (79) e 

neurónios (80). Dadas estas características, estas células têm sido intensivamente 

investigadas por serem uma mais-valia na medicina regenerativa e, como tal, imensos 

ensaios clínicos estão em curso com células estaminais mesenquimais, envolvendo 

centenas de doentes em todo o mundo (81, 82). A par disto, as MSC são muito 

apreciadas pelas suas capacidades de imunossupressão, sendo por isso utilizadas em 
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conjunto com o sangue do cordão umbilical ou com a medula óssea, reduzindo as 

complicações nos transplantes alogénicos (83). Estudos pré-clínicos apontam para um 

aumento do sucesso do transplante hematopoiético cerca de seis vezes superior quando 

células mesenquimais do tecido do cordão umbilical são co-transplantadas com sangue 

do cordão umbilical, uma vez que estas podem acelerar o processo de reconstituição do 

sistema imunológico do paciente transplantado, aumentando a probabilidade de sucesso 

do transplante (84).   

Com base no potencial terapêutico, estudos recentes relatam a utilização 

experimental das MSC em várias doenças, como a esclerose múltipla (85), cirrose 

hepática (86), lúpus (87), entre outras. Os resultados dos vários ensaios clínicos são 

promissores, no entanto há que destacar os desafios críticos que as MSC apresentam, 

como por exemplo a heterogeneidade da população das células mesenquimais. É 

necessária mais investigação e mais pesquisa de forma a melhorar o conhecimento sobre 

os mecanismos e as propriedades biológicas das MSC e assim aumentar a sua eficácia 

terapêutica nas diversas doenças. Através de mais avanços e progressos nesta área 

poderá determinar-se as condições ideias para a terapia com as MSC, desempenhando 

um papel fundamental na terapia de muitas doenças que não têm, atualmente, um 

tratamento padrão eficaz (88).  
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1.4.Criopreservação do Sangue e Tecido do Cordão Umbilical 

 

A criopreservação é um processo que permite o isolamento e a manutenção de 

células e tecidos biológicos preservados, através do congelamento em azoto líquido, a 

cerca de 196ºC negativos. Assim, a sua composição permanece inalterada e a 

viabilidade mantida por um longo período de tempo. A criopreservação de células 

estaminais é a única forma de assegurar que estas estarão disponíveis no futuro, para o 

tratamento de diversas doenças, promovendo a melhoria das opções de tratamento e o 

desenvolvimento de novas terapias com células estaminais. 

A Crioestaminal foi o primeiro banco de criopreservação de sangue do cordão 

umbilical, da Península Ibérica e é, atualmente, o maior banco de células estaminais em 

Portugal e o 4º maior da Europa. Dedica-se ao isolamento e criopreservação de células 

estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical, sendo um banco certificado para 

a NP EN ISO 9001 e acreditado pela Associação Americana de Bancos de Sangue 

(AABB). De entre as empresas portuguesas é a que tem maior experiência na utilização 

de células estaminais para o tratamento de doenças, com 8 amostras resgatadas. O 

primeiro transplante com uma amostra armazenada na Crioestaminal foi realizado em 

2007, para o tratamento de uma Imunodeficiência Combinada Severa. Desde então, 7 

amostras de células estaminais foram utilizadas em ensaios clínicos em crianças com 

paralisia cerebral, nos Estados Unidos e em Espanha.  

O serviço de criopreservação do sangue e do tecido do cordão umbilical envolve 

várias fases, iniciando-se logo após o nascimento do bebé, com a recolha do UCB e do 

UC pela equipa médica do parto, seguida do transporte para os laboratórios da 

Crioestaminal, onde se realiza o processamento e posterior congelamento e 

armazenamento dos mesmos.  
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1.4.1. Controlo de Qualidade no Processo de Criopreservação de Sangue e 

Tecido do Cordão Umbilical 

 

De modo a caracterizar as amostras de UCB e UC, cada uma é submetida a um 

rigoroso controlo da qualidade, que tem início no momento da chegada ao laboratório e 

decorre em diferentes fases, prolongando-se pelo processamento, congelamento e 

armazenamento das amostras.  

Em amostras de UCB, é medido o volume de sangue e são quantificadas as 

diferentes populações celulares, nomeadamente TNC, MNC e células CD34
+
. Em 

amostras de UC, é determinado o peso do cordão umbilical, avalia-se a sua capacidade 

proliferativa e são quantificadas as células CD90
+
.  

A par deste processo é realizada a pesquisa de agentes infeciosos Treponema 

pallidum (sífilis), o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 1 e 2, os vírus da hepatite 

B e C (HBV e HCV), o citomegalovírus (CMV), o Vírus T-Linfotrópico Humano 

(HTLV) 1 e 2 e ainda o Plasmodium falciparum (TIP). É também avaliada a presença 

de bactérias e fungos.  

 

1.4.1.1.Caracterização do Sangue do Cordão Umbilical 

 

No sangue do cordão umbilical, a quantificação das diferentes populações celulares 

são um passo crítico no processo de criopreservação. A quantidade de células (dose 

celular), traduzida em número de células nucleadas totais é um dos principais fatores 

que influencia o sucesso do transplante (22, 72, 73). Todavia, outros fatores como o 

número de células CD34
+
 e o número de unidades formadoras de colónias, CFUs/mL 

(Colony-Forming Units) são, também, parâmetros indicadores do potencial 

hematopoiético da amostra de UCB (89, 90). O CD34 é uma glicoproteína 

transmembranar de 105 a 120 kD que é expressa nas células do sangue do cordão 

umbilical, e por isso é utilizada na quantificação de células estaminais/progenitoras 

hematopoiéticas (47, 91). Por outro lado, o número de CFUs/mL em ensaios de cultura, 

in vitro, de UCB, permite avaliar a funcionalidade das células estaminais 

hematopoiéticas. Ambos os fatores identificam e caracterizam a população de células 
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estaminais hematopoiéticas e são também parâmetros essenciais para o prognóstico de 

sucesso do transplante.  

 

1.4.1.2.Caracterização do Tecido do Cordão Umbilical 

 

No tecido do cordão umbilical, a quantificação e caracterização da população de 

células estaminais mesenquimais, pode ser determinada através de marcadores 

celulares, como o CD90, uma glicoproteína transmembranar expressa em todas as 

células estaminais mesenquimais (25, 34, 52). Por outro lado, ensaios em cultura 

celular, in vitro, permitem avaliar a morfologia e proliferação das células estaminais 

mesenquimais, como também a capacidade de diferenciação nas diversas linhagens, 

adipogénica, osteogénica e mesodérmica (25, 31, 92). Desta forma, o número de células 

CD90
+
 e a avaliação da cultura celular quanto à proliferação e diferenciação das células 

podem ser considerados parâmetros indicadores do potencial mesenquimal de uma 

amostra de tecido do cordão umbilical.  

 

1.5.Influência de Diferentes Fatores na Qualidade do Sangue e do Tecido do 

Cordão Umbilical 

 

Durante todo o processo de criopreservação, desde a colheita até ao armazenamento 

das amostras, existe uma grande diversidade de fatores que podem influenciar a 

qualidade das amostras. Apesar da standardização dos protocolos de processamento e 

criopreservação de amostras de UCB e UC, a variação de resultados relacionados com a 

caracterização destas amostras continuam a apresentar uma elevada variabilidade. 

Parâmetros como o volume, o número de TNC e MNC, o número de células CD34
+
 e 

CD90
+
, bem como a viabilidade celular são influenciados por vários fatores relativos ao 

recém-nascido, ao parto e à própria mãe.  

Têm sido publicados vários estudos que avaliam o impacto dos mais variados fatores 

na qualidade das amostras de UCB e UC. Alguns destes estudos têm demonstrado que o 

volume e a quantidade das diferentes populações celulares podem sofrer variações 

relacionadas com o sexo do recém-nascido, a idade gestacional, o tipo de parto, a idade 

da mãe, entre muitos outros fatores (93, 94, 95, 96). Também fatores ligados com o 
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processo de criopreservação, como o método e de colheita, o intervalo de tempo entre o 

nascimento do bebé e a colheita, as condições e a duração do transporte podem 

influenciar a qualidade das amostras de UCB e UC (97, 98, 99). No entanto, o impacto 

destes fatores na qualidade das amostras não tem sido consensual.  
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CAPÍTULO 2: Objetivos 

 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência de diferentes fatores, nos 

parâmetros geralmente considerados, como indicadores da qualidade das amostras de 

sangue e tecido do cordão umbilical. Esta avaliação foi realizada através da análise 

retrospetiva dos dados relativos às amostras criopreservadas na Crioestaminal, com o 

objetivo de inferir acerca do efeito dos diversos fatores na qualidade das amostras. Os 

fatores a estudar compreenderam fatores neonatais designadamente o sexo, peso e idade 

gestacional do recém-nascido, fatores obstétricos, como o tipo de parto e número de 

recém-nascidos por parto e também fatores maternos, nomeadamente a idade da mãe e a 

presença e/ou desenvolvimento de doença durante a gravidez. Este estudo pretendeu 

ainda avaliar a influência de outros fatores como o local de colheita, o tempo entre a 

colheita e o processamento, bem como a própria aparência e a contaminação 

microbiológica da amostra, na qualidade das amostras de sangue e tecido do cordão 

umbilical.  
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CAPÍTULO 3: Material e Métodos 

 

3.1.Recolha, Processamento e Criopreservação do Sangue e Tecido do Cordão 

Umbilical 

 

A recolha do sangue e do tecido do cordão umbilical foi efetuada pela equipa 

médica, imediatamente após o parto, antes da expulsão da placenta. O cordão umbilical 

foi desinfetado com uma solução desinfetante e realizada a colheita do sangue do 

cordão umbilical, para um saco estéril com anticoagulante (CPD, Citrato Fosfato 

Dextrose), pela ação da força gravítica. De seguida, foi cortado um fragmento de cordão 

umbilical, com cerca de 30 cm, se possível, e colocado num recipiente próprio estéril. 

Foi também recolhida uma amostra de sangue materno, idealmente antes do parto, para 

que seja enviada com o sangue e tecido do cordão umbilical do recém-nascido. Todo o 

material necessário para a colheita das diferentes amostras, encontrava-se no kit 

fornecido pela Crioestaminal. Após a colheita, as amostras foram devidamente 

acondicionadas e transportadas para o laboratório, à temperatura ambiente, por 

empresas de transporte especializadas, protegendo-as de variações térmicas e choques 

mecânicos. No laboratório, as amostras foram identificadas, pesadas e verificadas 

quanto ao cumprimento dos pré-requisitos para processamento.  

 

3.1.1. Processamento do Sangue do Cordão Umbilical 

 

O saco de colheita com o sangue do cordão umbilical foi pesado e anotado o volume 

correspondente. Para as amostras de UCB, os pré-requisitos foram, massa igual ou 

superior a 39g (m (UCB) ≥ 39g) e número de células nucleadas totais superior a 4×10
3
/µL, 

para serem processadas.  

Após avaliação das condições exigidas, o saco de colheita de UCB foi acoplado a um 

kit de processamento (Processing Bag Set, Themogenesis), tendo sido transferido todo o 

sangue para o saco de processamento do kit, por gravidade, passando por um filtro de 

coágulos. Seguidamente, foi removida uma alíquota da amostra inicial (Input) para 

contagens celulares e procedeu-se à instalação do kit no dispositivo de processamento, 
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do sistema AutoXpress System (AXP). Depois, preparou-se o dispositivo para a 

centrifugação e fez-se a programação do processamento no software XpressTrak. A 

centrifugação realizou-se a 10ºC, por dois ciclos, um em alta velocidade, 1400×g 

durante 20 minutos e outro em velocidade reduzida, 80×g durante 10 minutos, tendo-se 

obtido 20 mL da fração de células nucleadas, designada de Buffy coat (BC), enriquecida 

em progenitores hematopoiéticos, a fração plasmática e a fração de eritrócitos, em 

diferentes compartimentos. Posteriormente, foi removida uma alíquota da fração de BC 

para quantificação das diferentes populações celulares, após o processamento (BC). Por 

fim, à fração de BC foi feita uma adição automática de 5 mL do crioprotector, uma 

mistura de 55% DMSO/ 5% DEX40 (Origen Biomedical), seguida de congelamento. 

Este foi realizado por descida lenta e gradual de temperatura, até aproximadamente -

150ºC, através de um equipamento EDT (Equipamento de congelação controlada) 

(Icecube, Sy-Lab). Finalmente, as amostras foram transferidas para recipientes 

abastecidos por azoto líquido (State Bourne Cryogenics e Air Liquide) e armazenadas a 

cerca de -196ºC.  

 

3.1.2. Processamento de Tecido do Cordão Umbilical 

 

As amostras de cordão umbilical, após serem rececionadas, foram pesadas e 

avaliadas quanto ao cumprimento dos pré-requisitos para processamento. Este pode ser 

realizado através de dois procedimentos diferentes, maceração ou digestão enzimática, 

sendo que os pré-requisitos são também diferentes. O processamento por maceração só 

é possível para amostras de UC com massa ≥ 4g e por digestão enzimática, apenas 

amostras com massa ≥ 10g. Seguidamente, as amostras de UC foram transferidas para 

um recipiente com DPBS (GiBCo) para lavagem do cordão e logo de seguida para um 

recipiente com uma solução de antibiótico, no qual permaneceram durante a noite a 4ºC. 

Após o período de incubação, as amostras de UC foram dissecadas, com remoção das 

duas artérias e da veia, e consequente isolamento do tecido circundante. 

No procedimento por maceração (UC macerado), o tecido obtido após dissecação é 

macerado até obter fragmentos com cerca de 1-2 mm, tendo sido depois transferido para 

um recipiente com 6 mL de albumina humana a 5% (Albunorm, Octapharma), até obter 

um volume final de 10 mL. A seguir, esta suspensão foi transferida para outro recipiente 
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e adicionado 2,5 mL de crioprotetor 55% DMSO/ 5% DEX40 (Origen Biomedical) com 

homogeneização constante. Por fim, foi distribuída a mistura por seis criotubos, dos 

quais quatro ficam para armazenamento e dois, para controlo de qualidade.   

No procedimento por digestão enzimática (UC digerido), o tecido obtido por 

dissecação foi macerado até se obter uma massa consistente de tecido, com volume 

entre 5 a 20 mL. Esta massa de tecido foi transferida para um falcon de 50 mL e foram 

adicionados 10 mL de uma solução de cloreto de cálcio (Amresco) a 2 mM e colagenase 

B (Labocontrole), com uma concentração de 100mg/mL. A mistura, depois de 

homogeneizada, foi colocada num agitador orbital a 175 rpm, dentro de uma estufa a 

37ºC, durante cerca de 2 horas. Após digestão enzimática, procedeu-se a sucessivas 

filtrações e lavagens com DPBS (GiBCo), através de uma bomba de vácuo e de um 

sistema de filtração Steriflip (Millipore), seguido de centrifugações consecutivas até 

obter uma suspensão celular com cerca de 4,3 mL, enriquecida em células estaminais 

mesenquimais. Nesta fase, foi recolhida uma alíquota de 300 µL para análise das 

populações celulares, por citometria de fluxo. Finalmente, à suspensão de células obtida 

foram adicionados 16 mL de albumina humana a 5% (Albunorm, Octapharma), tendo 

sido transferida para um saco de criopreservação e adicionado automaticamente 5 mL 

do crioprotetor, uma mistura de 55% DMSO/ 5% DEX40 (Origen Biomedical).   

Por fim, ambas as amostras, UC macerado e UC digerido, foram congeladas por 

descida lenta e gradual da temperatura até aproximadamente -150ºC, através de um 

equipamento EDT (Equipamento de congelação controlada) (Icecube, Sy-Lab). As 

amostras foram transferidas para recipientes abastecidos por azoto líquido (State Bourne 

Cryogenics e Air Liquide) e armazenadas a cerca de -196ºC.  

 

3.2.Controlo de Qualidade 

 

Durante o processamento das amostras de UCB, foram recolhidas várias alíquotas, 

uma aquando da receção da amostra (Input) e outra após o processamento (BC), com o 

objetivo de avaliar a qualidade das mesmas. Estas alíquotas foram utilizadas para a 

contagem das diferentes populações celulares e avaliação da respetiva viabilidade 

celular. Foram, também, recolhidas alíquotas da fração de plasma e de eritrócitos, 
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resultantes do processamento, bem como da fração de plasma de sangue materno. Estas, 

foram posteriormente utilizadas para a avaliação da contaminação bacteriana, fúngica e 

viral. 

No processamento das amostras de UC macerado, foram criopreservados dois 

criotubos adicionais de tecido macerado para cultura celular, e consequente avaliação da 

capacidade proliferativa da amostra, assim como para análise microbiológica. No caso 

de amostras de UC digerido, foi recolhida uma alíquota da suspensão celular final, 

utilizada para a realização de contagens celulares e da respetiva viabilidade celular. Foi 

ainda recolhida uma alíquota desta suspensão, após adição do crioprotector, para 

pesquisa microbiológica. Simultaneamente, foi também guardado um pequeno 

fragmento de cordão umbilical, para futuras análises que possam vir a ser solicitadas.  

 

3.2.1. Contagens Hematológicas 

 

A contagem total de células presentes nas amostras de UCB, bem como o cálculo do 

diferencial e do número de eritroblastos, foi realizada através do contador hematológico 

Sysmex XE-2100L. Este equipamento permitiu diferenciar as 5 subpopulações 

leucocitárias principais: linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, assim 

como identificar e quantificar neutrófilos imaturos e eritroblastos. A partir do resultado 

obtido foi calculado o número total de células nucleadas, leucócitos totais e o número de 

células mononucleadas, linfócitos e monócitos, para cada amostra. 

 

3.2.2. Citometria de Fluxo 

 

A quantificação e identificação das células estaminais presentes nas amostras de 

UCB e UC digerido, foram determinadas através de citometria de fluxo, tendo sido 

utilizado um citómetro de fluxo Beckman Coulter Cytomics FC500.  

Para as amostras de UCB, esta análise foi efetuada de modo a permitir a 

quantificação das células CD34
+
, bem como a viabilidade das populações celulares 

CD45
+
 e CD34

+
. Nesta análise foram consideradas como viabilidade total da amostra e 
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viabilidade das células estaminais hematopoiéticas, respetivamente. Por outro lado, para 

as amostras de UC digerido, foram quantificadas as células CD90
+
 e as células CD45

+
, 

como também a viabilidade da população celular de CD90
+
, que nesta análise foi 

considerada como viabilidade das células estaminais mesenquimais.  

O protocolo utilizado é o protocolo de ISHAGE (100), que recorre a uma estratégia 

de gating e marcações específicas para a determinação dos parâmetros referidos. 

 

3.2.2.1.Amostras de UCB 

 

Para a análise de amostras de UCB, foi pipetado um volume, igual ou inferior a 80 

µL de PBS (Phosphate buffered saline, Sigma-aldrich) e 20µL da fração do BC (Buffy 

coat), de forma a obter 100µL de volume total. De seguida foi adicionado 10 µL de 

cada um dos anticorpos monoclonais, CD45-FITC (Beckman Coulter-A07782) e CD34-

PE (Beckman Coulter-A07776) para a distinção das populações celulares e identificação 

das células CD34
+
. Foi também adicionado um marcador de viabilidade celular, 10 µL 

de 7-AAD (7-Aminoactinomicina D, Beckman Coulter-A07704). Após esta adição, 

procedeu-se à homogeneização da solução e incubação no escuro durante 15 minutos, à 

temperatura ambiente (18ºC - 25ºC). Logo depois, foi adicionado 1 mL de uma solução 

de lise celular, por forma a lisar os eritrócitos presentes na amostra (Versalyse
TM

 Lysing 

Solution, Beckman Coulter), e novamente incubada no escuro à temperatura ambiente 

(18ºC - 25ºC), durante 20 minutos. Posteriormente, fez-se uma centrifugação durante 5 

minutos a 150×g, à temperatura ambiente (18ºC - 25ºC). O sobrenadante foi descartado 

por decantação e a amostra ressuspendida em 300 µL de PBS. Por fim, adicionou-se 50 

µL de uma solução de microesferas fluorescentes como referência para a quantificação 

das células (Flow-Count
TM

 Fluorosphere Counting Beads (Beckman Coulter).  

 

3.2.2.2.Amostras de UC Digerido 

 

Para a análise das amostras de UC digerido, foi necessária a preparação prévia de 

duas soluções. Tampão em PBS de albumina humana (Albunorm, Octapharma-
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5185277) com concentração 30µL/mL (tampão FACS) e uma solução de lise de RBC 

(Lysing Buffer, BD Pharm Lyse). Ambas as soluções permaneceram a 4ºC até à sua 

utilização. 

Para esta análise marcaram-se 2 tubos com 100 µL de suspensão, adicionado 200 µL 

do tampão FACS e em seguida os anticorpos e o marcador de viabilidade celular a cada 

tubo:  

Tubo 1: Adição de 5 µL do anticorpo monoclonal, IgG1-FITC (BD Pharmingen-

555748) e 2,5 µL de IgG1-PECy7 (BD Pharmingen-557872) para a distinção da 

fluorescência inespecífica. Neste tubo, foi ainda acrescentado o marcador de viabilidade 

celular, 10 µL de 7-AAD (7-Aminoactinomicina D, Beckman Coulter-A07704).  

Tubo 2: Adição de 5 µL do anticorpo monoclonal CD45-FITC (BD Pharmingen-

555482) e 2,5 µLde CD90-PECy7 (BD Pharmingen-561558) para distinção das 

populações celulares e identificação das células CD90
+
. Foi também acrescentado o 

marcador de viabilidade celular, 10 µL de 7-AAD (7-Aminoactinomicina D, Beckman 

Coulter-A07704). 

Após a adição, fez-se a homogeneização, seguida de incubação no escuro a 4ºC, 

durante 30 minutos. Depois, foi adicionado 1 mL de tampão FACS a cada tubo e 

centrifugados a 500×g, durante 10 minutos. O sobrenadante foi removido e o sedimento 

ressuspendido por agitação. Ao sedimento, foi adicionado 500 µL de tampão de lise de 

RBC a cada tubo e incubado no escuro, à temperatura ambiente (18ºC - 25ºC), durante 

10 minutos. Por fim, foi acrescentado 50 µL de uma solução de microesferas 

fluorescentes como referência para a quantificação das células (Flow-Count
TM

 

Fluorosphere Counting Beads (Beckman Coulter).  

 

3.2.3. Cultura Celular 

 

Nas amostras de UC macerado foi avaliada a capacidade proliferativa das células 

mesenquimais do tecido do cordão umbilical, após criopreservação. Os criotubos 

guardados após o processamento foram descongelados, de forma gradual num banho a 

37ºC. De seguida, o conteúdo dos criotubos foi transferido para uma placa de cultura e 

adicionado lentamente 4 a 5 mL de meio de cultura (α-MEM com Glutamina 2 mM, 
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10% soro Hyclone, 1% Penicilina/Streptomicina, 1% Anfotericina B). Depois foram 

segregados cerca de 20 fragmentos e distribuídos uniformemente ao longo de uma placa 

de cultura. Após a colocação dos fragmentos deixou-se em repouso, de modo a permitir 

a adesão dos fragmentos à placa. Por fim, foram adicionados 6 mL de meio de cultura e 

as placas foram colocadas numa incubadora a 5% de CO2 e à temperatura de 37ºC 

(Binder). Após 15 (
+
/-5) dias, as amostras foram analisadas através de um microscópio 

de contraste de fase (Axiovert 40 C Zeiss), por forma a observar se existiu proliferação 

das células mesenquimais. 

 

3.2.4. Análise da Presença de Agentes Contaminantes 

 

A pesquisa de agentes infeciosos foi realizada no laboratório de biologia molecular 

por técnicas serológicas e moleculares, usando a fração de plasma de sangue materno, 

ou a fração de plasma e glóbulos vermelhos do UCB, quando aplicável.  

Foram pesquisados vírus, nomeadamente HBV, HCV, HIV-1 e HIV-2, CMV, 

HTLV, TIP e sífilis. Esta análise foi realizada por ensaios analíticos do método CMIA 

(Método de análise de Anticorpo/Antigénio por Imunoluminescência de partículas), 

através do equipamento ARCHITECT i2000sr. Simultaneamente, foram também 

analisados através da reação por PCR (Polymerase Chain Reaction) em tempo real, num 

termociclador StepOnePlus
TM

 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, EUA). 

Finalmente, a contaminação microbiológica das amostras, quer de UCB quer de UC 

(macerado e digerido), por fungos ou bactérias foi detetada através do sistema 

Bact/Alert 3D (Biomérieux, França), para microrganismos aeróbios e anaeróbios.   

 

3.3.Estudo dos Parâmetros Críticos na Qualidade do Sangue e Tecido do 

Cordão Umbilical 

 

Foram analisadas 9543 amostras de UCB e 4775 amostras de UC, criopreservadas 

entre Janeiro de 2012 e Dezembro de 2014. Nesse sentido, foram recolhidos os dados 

laboratoriais relativos ao sangue do cordão umbilical, nomeadamente a contaminação 

microbiológica, volume e aparência da amostra, número e concentração das diferentes 
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populações celulares (TNC, MNC e CD34
+
), número de células CD34

+
 por cada 100 

TNC (% CD34
+
/TNC), viabilidade total da amostra e viabilidade das células CD34

+
. 

Em relação ao número e concentração de TNC e MNC, estes foram analisados antes e 

após o processamento, com consequente análise das respetivas recuperações.  

Foram também recolhidos os dados laboratoriais relativos ao tecido do cordão 

umbilical, como aparência e peso. Em particular, em amostras de UC macerado foram 

reunidos todos os resultados de capacidade proliferativa e contaminação microbiológica, 

ao passo que nas amostras de UC digerido foram agrupados os dados laboratoriais 

referentes ao número e concentração das MSC e respetiva viabilidade, assim como a % 

CD45
+
 e % CD90

+
 de cada amostra. 

No sentido de avaliar o efeito dos fatores em estudo, maternos, neonatais, 

obstétricos, entre outros, foram associados aos parâmetros laboratoriais os dados 

previamente recolhidos pela Crioestaminal, como sexo, peso e idade gestacional do 

recém-nascido, tipo de parto e número de recém-nascidos por parto, idade materna e 

estado de saúde da mãe aquando do parto, hospital/maternidade que efetuou a colheita e 

tempo de transporte desde o parto ao processamento. 

 

3.4.Análise Estatística 

 

A análise estatística foi efetuada recorrendo a testes não paramétricos, uma vez que 

a amostragem não apresentou uma distribuição normal, pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. Desta forma, utilizou-se o teste de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis e 

também o teste χ
2
, com significância para ρ-value < 0,05. A correlação de Spearman foi 

utilizada para identificar associações entre os diferentes parâmetros e fatores, cujo nível 

de significância da correlação foi de α = 0,01 na maioria dos casos. 

A análise estatística foi efetuada através dos programas, Microsoft Office Excel 2013 

(Microsoft, EUA) e SPSS (Statistical Package for Social Sciences, versão 22, SPSS, 

Inc., EUA).  
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CAPÍTULO 4: Resultados 

 

4.1.Análise Retrospetiva das Amostras de Sangue e Tecido do Cordão 

Umbilical 

Foram analisadas 9543 amostras de sangue de cordão umbilical (UCB) e 4775 

amostras de tecido de cordão umbilical (UC), processadas entre Janeiro de 2012 e 

Dezembro de 2014, procedentes da Crioestaminal. 

4.1.1. Caracterização dos fatores neonatais, obstétricos, maternos e outros 

As amostras de UCB e UC foram provenientes de recém-nascidos, 51,36% do sexo 

masculino e 48,64% do sexo feminino, em média com 39 semanas de idade gestacional. 

Assim, ao subdividir a idade gestacional em três grupos, observou-se que 63,05% dos 

recém-nascidos tinham nascido entre 37 a 40 semanas de gestação. Os recém-nascidos, 

apresentavam um peso médio de 3199g, 46,77% dos quais tinham um peso 

compreendido 3001g e 3500g e 25,56% entre 2501g e 3000g (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Dados relativos a fatores neonatais: sexo, idade gestacional e peso do recém-

nascido. 

Fatores neonatais n % Média ± SD Med Min Max 

Sexo  9543      

F 4642 48,64     

M 4901 51,36     

Idade 

Gestacional 

(semanas) 

 9242  38,61 ± 1,29 39 28 42 

≤ 37 1284 13,89     

37-40 5827 63,05     

≥ 40 2131 23,06     

Peso (g)  9231  3199,28±434,63 3200 880 5110 

<2500 492 5,33     

2501-3000 2359 25,56     

3001-3500 4317 46,77     

3501-4000 1785 19,34     

>4000 278 3,01     

Max – Máximo; Med – Mediana; Min – Mínimo; n – número de amostras; SD – Desvio-Padrão. 
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De entre todos os recém-nascidos, 54,62% nasceram por parto vaginal e 45,38% por 

cesariana. Apenas 1,07% dos partos corresponde a partos gemelares e como tal a 

maioria, 98,93% refere-se a um recém-nascido por parto (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Dados relativos a fatores obstétricos: tipo de parto e número de recém-nascidos 

por parto. 

 

Fatores obstétricos  n % 

Tipo de parto  9227  

Vaginal 5040 54,62 

Cesariana 4187 45,38 

Número de recém-

nascidos por parto 

 9543  

1 9441 98,93 

2 102 1,07 

         n – número de amostras. 

 

 

Relativamente às características maternas, a idade média das mães no momento do 

parto foi de 34 anos. 47,94% das mães tinham uma idade compreendida entre 31 a 35 

anos e 30,35% tinham uma idade compreendida entre 36 a 40 anos de idade. A maioria 

das mães, 93,35% não apresentou ou desenvolveu nenhuma patologia durante a 

gravidez (Tabela 3).  
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Tabela 3. Dados relativos a fatores maternos: idade e presença e/ou desenvolvimento de 

doença durante a gravidez. 

 

Fatores maternos n % Média ± SD Med Min Max 

Idade Materna 

(anos) 

 9291  34,09 ± 3,84 34 16 48 

<25 107 1,15     

26-30 1469 15,81     

31-35 4454 47,94     

36-40 2820 30,35     

>41 441 4,75     

Presença e/ou 

desenvolvimento 

de doença 

durante a 

gravidez 

 9543      

Não 8908 93,35     

Sim 635 6,65     

Max – Máximo; Med – Mediana; Min – Mínimo; n – número de amostras; SD – Desvio-Padrão.  

 

As amostras de UCB e UC que chegaram aos laboratórios da Crioestaminal eram 

maioritariamente provenientes de hospitais e maternidades de Portugal (91,93%) e em 

menor quantidade, de Espanha (8,07%). Foram analisados os distritos que se 

destacaram pelo maior número de colheitas realizadas, designadamente Lisboa 

(28,41%), Porto (18,82%) e Coimbra (18,48%), e de Espanha, a comunidade autónoma 

de Madrid (57,74%, da totalidade dos hospitais espanhóis). Nestes distritos, foram 

estudados os hospitais/maternidades, que da mesma forma, apresentavam maior número 

de colheitas, como o Hospital da Luz e o Hospital CUF Descobertas de Lisboa, a 

Maternidade Daniel de Matos e a Maternidade Bissaya Barreto de Coimbra, o Hospital 

da Ordem da Lapa e o Hospital CUF do Porto. De Madrid, foram analisados o Hospital 

San José e a Clínica Santa Elena (Tabela 4). 
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Tabela 4. Dados relativos ao local da colheita. 

 

Local de colheita n % 

 9524  

Portugal 8755 91,93 

Lisboa  2487 28,41 

Hospital da Luz 619 24,89 

Hospital CUF Descobertas 536 21,55 

Coimbra  1678 19,17 

Maternidade Daniel de Matos 895 53,34 

Maternidade Bissaya Barreto 697 41,54 

Porto  1648 18,82 

Hospital da Ordem da Lapa 284 17,23 

Hospital CUF 206 12,50 

Restantes Distritos 2942 33,60 

Espanha 769 8,07 

Madrid  444 57,74 

Clínica Santa Elena 60 13,51 

Hospital San José 51 11,49 

Restantes Comunidades 325 42,26 

n - número de amostras. 

 

 

Foi também calculado o tempo de transporte que as amostras de UCB e UC 

demoraram, desde o parto até serem rececionadas no laboratório da Crioestaminal. No 

caso das amostras de UCB, uma vez rececionadas dentro do laboratório, são 

imediatamente processadas, pelo que poderemos considerar que este tempo de 

transporte é também o tempo desde o parto ao processamento. Por outro lado, as 

amostras de UC depois de serem recebidas, são transferidas para outro recipiente, onde 

permanecem imersas numa solução de antibióticos, até serem processadas. Desta forma, 

o tempo entre a colheita de amostras de UC e o processamento das mesmas é mais 

longo.  
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Assim sendo, o cálculo do tempo de transporte foi feito com base na data e hora de 

receção da amostra, e a data e hora do parto, cujo valor obtido foi reorganizado em 

intervalos de 24 horas. Em média, as amostras demoraram cerca de 34 horas a chegar 

aos laboratórios da Crioestaminal. A maioria, 70,8% chegou entre 24h a 48h, após a 

colheita, seguindo-se as amostras com tempo de transporte inferior a 24h, que 

correspondem a 22,95% do total das amostras analisadas neste caso (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Dados relativos ao tempo de transporte. 

  

Tempo de transporte 

(horas) 

n % Média ± SD Med Min Max 

 9524  34,49 ± 10,74 36 2 93 

< 24 2186 22,95     

24 – 48 6743 70,80     

48 – 72 566 5,94     

> 72 29 0,30     

Max – Máximo; Med – Mediana; Min – Mínimo; n – número de amostras; SD – Desvio-Padrão.  
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4.1.2. Caracterização das amostras de Sangue do Cordão Umbilical 

 

As amostras de UCB analisadas neste estudo apresentaram em média 82,39 mL de 

volume (UCB + 21 mL de CPD), no saco de colheita (Input), sendo que a maioria, 

97,14% apresentou uma aparência normal e apenas, 2,86% das amostras continham 

coágulos sanguíneos visíveis macroscopicamente. Em média, as amostras de UCB antes 

do processamento tiveram 8,96×10
8
 TNC e 4,02×10

8
 MNC. Em concentração, a média 

foi de 0,10×10
8
 cel/mL de TNC e 0,05×10

8
 cel/mL de MNC (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Dados laboratoriais de amostras de sangue do cordão umbilical, antes do 

processamento (Input). 

 

  
Variáveis n % Média ± SD Med Min Max 

IN
P

U
T

 

 
Volume (mL)

¥
 9543 100 82,39 ± 24,60 79,97 33,92 195,90 

A
p

a
rê

n
ci

a
  9543      

Aparência normal 9270 97,14     

Presença de coágulos 273 2,86     

N
º 

 

TNC (10
8 
células) 

9543 100 

8,96 ± 4,88 8,02 0,71 65,93 

MNC (10
8
 células) 4,02 ± 2,40 3,50 0,35 36,03 

C
o

n
ce

n
tr

a
çã

o
 

[TNC] (10
8
células/mL) 

9543 100 

0,10 ± 0,04 0,09 0,02 0,50 

[MNC] (10
8
células/mL) 0,05 ± 0,02 0,04 0,01 0,37 

¥ 
Sangue 

+
 Anticoagulante; Max – Máximo; Med – Mediana; Min – Mínimo; n – número de amostras; 

SD – Desvio-Padrão 

A fração de células estaminais do sangue do cordão umbilical, depois do 

processamento (BC), teve, em média 20,04 mL de volume, 7,03×10
8
 TNC, 3,14×10

8
 

MNC e 2 362 721 células CD34
+
. Por conseguinte, a média de concentração das TNCs 

foi de 0,35×10
8
 cel/mL, 0,16×10

8
 cel/mL de MNC e 117 804 células CD34

+
/mL. As 
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amostras de BC apresentavam, em média, 0,31% de células CD34
+
/TNC, que 

corresponde à fração de células CD34
+
 em função do número de células nucleadas 

totais. Quanto à viabilidade das amostras, foi analisada a viabilidade das células CD34
+
 

e a viabilidade total da amostra, que representa a % de leucócitos viáveis de uma 

amostra. Em média, a viabilidade das células CD34
+
 foi de 99,50% e a total de 92,59% 

(Tabela 7).  

 

Tabela 7. Dados laboratoriais da fração de células estaminais do sangue do cordão umbilical 

obtida após o processamento (BC). 

 

Variáveis n % Média ± SD Med Min Max 

B
C

 

 Volume (mL) 9543  20,04 ± 0,37 20,01 19,00 21,50 

N
º 

TNC 

(10
8 
células) 

9543  

7,03 ± 3,68 6,42 0,53 55,06 

MNC 

(10
8
 células) 

3,14 ± 1,85 2,74 0,20 24,13 

CD34
+
 

(células) 
2362721±2314968 1675843 13034 28552264 

C
o

n
ce

n
tr

a
çã

o
 

[TNC] 

(10
8
 cel/mL) 

9543  

0,35 ± 0,18 0,32 0,03 2,75 

[MNC] 

(10
8
cel/mL) 

0,16 ± 0,09 0,14 0,01 1,22 

[CD34
+
] 

(cel/mL) 
117804±114968 83650 650 1404825 

CD34
+
/TNC 

(%) 
0,31 ± 0,19 0,27 0,01 2,39 

V
ia

b
il

id
a

d
e
 Viabilidade 

CD34
+
(%) 

9543  

99,50 ± 0,76 99,70 74,60 100,00 

Viabilidade total 

(%) 
92,59 ± 4,78 93,70 48,50 99,90 

C
o

n
ta

m
in

a
çã

o
  

9543      

Negativa 
9270 90,79     

Positiva 
879 9,21     

BC – Buffy Coat; Max – Máximo; Med – Mediana; Min – Mínimo; n – número de amostras; SD – 

Desvio-Padrão 



39 

 

Do total de amostras analisadas, 9,21% apresentaram contaminação microbiológica, 

na maior parte dos casos por microrganismos pertencentes à flora natural humana, do 

sistema gastrointestinal, ginecológico e da pele (Tabela 8). De entre os microrganismos 

presentes nas amostras de UCB destaca-se o género Bacteroides (19,68%) e Escherichia 

(15,02%). 

 

Tabela 8. Contaminação microbiológica por género e origem provável dos microrganismos 

detetados nas amostras de UCB. 

Microrganismo 

(género) 

% Origem provável (89, 101) 

Bacteroides 19,68 Flora gastrointestinal, vaginal 

Escherichia 15,02 Flora gastrointestinal, vaginal 

Staphylococcus 11,72 Pele e mucosas 

Enterococcus 11,04 Flora gastrointestinal, vaginal 

Propionibacterium 6,83 Pele 

Corynebacterium 6,03 Distribuição ubíqua na natureza 

Streptococcus 5,69 Boca, sistema respiratório, pele e 

Flora gastrointestinal 

Peptoniphilus 5,01 Flora gastrointestinal 

Lactobacillus 4,66 Flora vaginal 

Bifidobacterium 4,21 Flora gastrointestinal, vaginal 

Collinsella 3,53 Flora vaginal 

Finegoldia 3,07 Flora gastrointestinal, vaginal 

Alistipes 2,50 Flora gastrointestinal 

Restantes Géneros < 2  
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4.1.3. Caracterização das amostras de Tecido do Cordão Umbilical 

 

As amostras de UC analisadas neste estudo tiveram, em média, 24,31g. Destas, ao 

subdividir em intervalos de 10g, 33,95% das amostras tiveram entre 10g a 20g e 33,17% 

tiveram entre 20g a 30g. Maioritariamente, as amostras apresentaram uma aparência 

normal, 87,96%, porém 7,12% tinham muito sangue no interior dos vasos sanguíneos e 

3,20% apresentaram geleia de Wharton abundante ao longo do cordão umbilical (Tabela 

9).  

 

Tabela 9. Características de amostras de tecido do cordão umbilical (UC), peso e aparência 

da amostra. 

 

Variáveis n % Média ± SD Med Min Max 

U
C

 

P
es

o
 U

C
 (

g
) 

 4775  24,31 ± 11,63 22,50 1,60 105,50 

<10 317 6,64     

10-20 1621 33,95     

20-30 1584 33,17     

30-40 793 16,61     

40-50 320 6,70     

>50 140 2,93     

A
p

a
rê

n
ci

a
 

 4775      

Aparência normal 4200 87,96     

Muito sangue no 

interior dos vasos 

sanguíneos 

340 7,12     

Muita Geleia de 

Wharton 

153 3,20     

Outro 82 1,72     

Max – Máximo; Med – Mediana; Min – Mínimo; n – número de amostras; SD – Desvio-Padrão; UC – 

Tecido de Cordão Umbilical 
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Nestas amostras, foi também calculado o tempo entre a colheita e o processamento, 

através da data e hora de parto e a data e hora de início do processamento, cujo valor 

obtido foi reorganizado em intervalos de 24 horas. Em média, as amostras demoraram 

cerca de 58 horas a serem processadas. A maioria, 71,06% demorou entre 48h e 72h a 

ser processadas, seguindo-se as amostras com tempo entre 24h a 48h, que corresponde a 

22,39% do total das amostras de UC analisadas (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Tempo desde o parto ao processamento de amostras de tecido do cordão 

umbilical (UC). 

  

Tempo desde o parto ao 

processamento (horas) 

n % Média ± SD Med Min Max 

 4775  58,29 ± 10,75 60 21 106 

< 24 13 0,27     

24 – 48 1069 22,39     

48 – 72 3393 71,06     

> 72 300 6,28     

Max – Máximo; Med – Mediana; Min – Mínimo; n – número de amostras; SD – Desvio-Padrão.  

 

Foram analisados dois procedimentos diferentes relativamente a amostras de UC. 

Nas amostras que foram processadas por maceração (UC macerado), foi analisado a 

capacidade proliferativa e a respetiva contaminação. Assim, 90,12% das amostras 

analisadas neste método apresentaram capacidade proliferativa, e apenas 9,88% não 

exibiram proliferação celular. Do total das amostras processadas por maceração, apenas 

0,23% tiveram contaminação microbiológica e 90,95% não estavam contaminadas. Nos 

casos em que não ocorreu proliferação celular, as amostras não foram testadas quanto à 

contaminação microbiológica, ficando como contaminação desconhecida (8,83%) 

(Tabela 11).  
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Tabela 11. Dados laboratoriais de amostras de tecido do cordão umbilical processadas por 

maceração (UC Macerado). 

 

Variáveis n % 

U
C

 M
a

ce
ra

d
o
 

Capacidade 

Proliferativa 

 3523  

Sim 3175 90,12 

Não 348 9,88 

Contaminação  3523  

Sim 8 0,23 

Não 3204 90,95 

Desconhecido  311 8,83 

         n – número de amostras 

 

 

Nas amostras que foram processadas por digestão enzimática (UC Digerido) foi 

analisado por citometria de fluxo, o número, concentração e viabilidade das MSC e a % 

das células CD45
+
 e CD90

+
, bem como a respetiva contaminação. Assim, as amostras 

de UC digerido tiveram, em média, 1 518 002 MSC, em concentração 63 250 MSC/mL 

e de viabilidade celular, 79,11%. Mais ainda, tiveram, em média, 7,34% células CD45
+
 

e 80,59% células CD90
+
 (Tabela 12).  
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Tabela 12. Dados laboratoriais de amostras de tecido do cordão umbilical processadas por 

digestão enzimática (UC Digerido). 

 

Variáveis n % Média ± SD Med Min Max 

U
C

 D
ig

er
id

o
 

C
it

o
m

et
ri

a
 d

e 
fl

u
x

o
 

Nº MSC 

(células) 

1690 35,20 1518002±1307115 1188760 5226 14640407 

[MSC] 

(cel/mL) 

63250 ± 54463 49532 218 610017 

Viabilidade 

(%) 

79,11 ± 15,45 83,90 7,10 99,20 

CD45
+
(%) 7,34 ± 5,75 5,89 0,05 67,44 

CD90
+
 (%) 80,59 ± 12,56 83,61 7,29 97,93 

C
o
n

ta
m

in
a
çã

o
  1690      

Sim 467 27,63     

Não 1223 72,37     

Max – Máximo; Med – Mediana; Min – Mínimo; n – número de amostras; SD – Desvio-Padrão; UC – 

Tecido de Cordão Umbilical 

 

Nesta amostragem de UC digeridos, 27,63% apresentaram contaminação 

microbiológica (tabela 12), na generalidade dos casos por microrganismos pertencentes 

à flora natural humana, do sistema gastrointestinal, ginecológico e da pele. Os 

microrganismos do género Enterococcus (42,61%), Bacteroides (18,42%) e Escherichia 

(17,56%) são os mais predominantes (Tabela 13).  
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Tabela 13. Contaminação microbiológica por género e origem provável dos microrganismos 

detetados nas amostras de UC. 

  

Organismo (género) % Origem provável (89, 101) 

Enterococcus 42,61 Flora gastrointestinal, vaginal 

Bacteroides 18,42 Flora gastrointestinal, vaginal 

Escherichia 17,56 Flora gastrointestinal, vaginal 

Streptococcus 12,42 Boca, sistema respiratório, pele e 

flora gastrointestinal 

Candida 10,71 Flora vaginal 

Bifidobacterium 6,64 Flora gastrointestinal, vaginal 

Staphylococcus 5,99 Pele e mucosas 

Clostridium 3,21 Flora gastrointestinal, ambiente 

Restantes Géneros < 2  
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4.2.Análise da Correlação dos Parâmetros Laboratoriais de Amostras de 

Sangue do Cordão Umbilical 

 

Foi avaliada a relação entre os diferentes parâmetros laboratoriais, das amostras de 

UCB, através da correlação de Spearman, nomeadamente entre o volume, número e 

concentração de TNC e MNC, antes do processamento (Input) e número e concentração 

de TNC, MNC e células CD34
+
 depois do processamento (BC).  

Assim, foi possível observar que todos os parâmetros estão relacionados entre si, 

cuja correlação é significativa no nível, α = 0,01. O volume está correlacionado com o 

número de TNC, MNC e de células CD34
+
, bem como com as respetivas concentrações. 

Também as populações celulares estão correlacionadas entre si, quer considere o Input 

ou o BC, ou seja, o número e concentração de TNC e MNC antes do processamento está 

fortemente relacionado, com o número e concentração de TNC e MNC, depois do 

processamento (Tabela 14).  

 

Tabela 14. Correlação de Spearman entre os parâmetros laboratoriais, volume, número e 

concentração de TNC, MNC antes (Input) e após o processamento (BC) e células CD34
+
 apenas 

após o processamento (BC).  

 
Volume 

amostra 

NºTNC 

Input 

NºMNC 

Input 

NºTNC 

BC 

NºMNC 

BC 

NºCD34+ 

BC 

[TNC] 

Input 

[MNC] 

Input 

[TNC] 

BC 

[MNC] 

BC 

[CD34+] 

BC 

Volume 

amostra 

 

0,798** 0,815** 0,769** 0,834** 0,603** 0,379** 0,443** 0,767** 0,833** 0,601** 

Nº TNC 

Input 

 

0,943** 0,979** 0,930** 0,748** 0,844** 0,795** 0,978** 0,930** 0,746** 

Nº MNC 

Input 

 

0,920** 0,983** 0,748** 0,744** 0,866** 0,919** 0,983** 0,746** 

Nº TNC 

BC 

 

0,919** 0,743** 0,839** 0,786** 0,999** 0,918** 0,741** 

Nº MNC 

BC 

 

0,721** 0,709** 0,824** 0,917** 1,000** 0,719** 

NºCD34+ 

BC 

 

0,637** 0,662** 0,743** 0,722** 1,000** 

[TNC] 

Input 

 

0,859** 0,839** 0,709** 0,636** 

[MNC] 

Input 

 

0,785** 0,824** 0,661** 

[TNC] 

BC 

 

0,918** 0,742** 

[MNC] 

BC 
 

0,720** 

[CD34+] 

BC 
 

**. A correlação é significativa no nível 0,01;       0 < r ≤ 0,6;       0,6 < r < 0,8;       r ≥ 0,8 
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Os coeficientes de correlação obtidos foram bastantes elevados, variando entre r = 

0,379 (ρ = 0,000), relação entre volume de amostra e [TNC] Input e r = 1,000 (ρ = 

0,000), relação entre Nº CD34
+
 BC e [CD34

+
] BC e Nº MNC BC e [MNC] BC.  

Em particular, pode ainda ser destacado, a correlação entre o número de células 

CD34
+
 no BC e o número de TNC no Input, r = 0,748, ρ = 0,000, bem como, com o 

número de MNC no Input r = 0,748, ρ = 0,000, e ainda, com o volume de amostra r = 

0,603, ρ = 0,000, representados pelos respetivos diagramas de dispersão (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Diagramas de dispersão ilustrativos da correlação entre o número de células 

CD34
+
, depois do processamento e o número de TNC (A), o número de MNC (B) e o volume da 

amostra (C), antes do processamento.  
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4.3.Análise de Fatores que Influenciam a Qualidade das Amostras de Sangue 

do Cordão Umbilical 

 

Foi realizada uma análise da influência de diferentes fatores (neonatais, obstétricos, 

maternos e outros) na qualidade das amostras de UCB. A qualidade destas amostras foi 

determinada considerando o número e a concentração das diferentes populações 

celulares, TNC, MNC e CD34
+
 (as últimas, apenas após o processamento), a fração de 

células CD34
+
 em função do número de células nucleadas totais (% CD34

+
/TNC), a 

viabilidade das células CD34
+
 e a viabilidade total da amostra.  

O impacto dos fatores analisados foi avaliado pela presença de diferenças 

estatisticamente significativas (ρ < 0,05) entre os grupos estabelecidos para cada fator. 

Na maioria dos fatores observaram-se diferenças significativas, tanto para a amostra 

inicial (Input), como após o processamento (BC). Os casos em que esta situação não se 

verificou, foram devidamente identificados.  

 

 

4.3.1. Fatores Neonatais 

 

4.3.1.1.Sexo do Recém-Nascido  

 

O sexo do recém-nascido influencia parâmetros como o volume da amostra, o 

número e a concentração de TNC e das células CD34
+
 e ainda a % CD34

+
/TNC. Em 

amostras de recém-nascidos do sexo feminino, observou-se maior número e 

concentração de TNC, enquanto em amostras do sexo masculino, o volume de UCB, 

número e concentração das células CD34
+
, bem como a % CD34

+
/TNC encontraram-se 

mais elevados (Tabela 15). 
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Tabela 15. Análise do impacto do sexo do bebé em amostras de UCB. 

  

Sexo do recém-nascido    

Parâmetros F M ρ 

Volume de amostra (mL) 81,82 82,94 0,012 

Nº TNC Input (10
8
 cel) 9,17 8,75 0,001 

[TNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,11 0,10 0,000 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 7,15 6,91 0,015 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,36 0,34 0,017 

Nº CD34
+
 BC (10

8
 cel) 2277225 2443699 0,000 

[CD34
+
] BC (10

8
 cel/mL) 113526 121856 0,000 

% CD34
+
/TNC BC 0,29 0,33 0,000 

n 4642 4901  

% 48,64 51,36  

 

F – Feminino; M – Masculino; n – número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Mann-

Whitney (ρ<0,05). 

 

4.3.1.2.Peso do Recém-Nascido 

 

Os valores do peso do recém-nascido foram agrupados em cinco categorias com 

diferença de 500g entre si (< 2500g até > 4000g) e posteriormente analisados de modo a 

verificar a sua influência nos parâmetros considerados. Este fator demonstrou afetar as 

amostras no que respeita ao volume, número e concentração das três populações 

celulares (TNC, MNC e CD34
+
), bem como a % CD34

+
/TNC e as respetivas 

viabilidades, CD34
+
 e total. Verificou-se, assim, um aumento do valor dos diferentes 

parâmetros com o aumento de peso, tendo sido obtidos os valores mais elevados para o 

grupo com peso superior a 4000g (Tabela 16). 
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Tabela 16. Análise do impacto do peso do recém-nascido em amostras de UCB. 

  

Peso do recém-nascido  

Parâmetros <2500g 2501-3000g 3001-3500g 3501-4000g >4000g ρ 

Volume de amostra (mL) 66,27 76,43 82,81 90,88 98,61 0,000 

Nº TNC Input (10
8
cel) 5,29 7,70 9,12 10,67 12,38 0,000 

[TNC] Input (10
8
cel/mL) 0,08 0,10 0,11 0,11 0,12 0,000 

Nº MNC Input (10
8
 cel) 2,60 3,50 4,06 4,75 5,57 0,000 

[MNC] Input (10
8
cel/mL) 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,000 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 4,24 6,11 7,17 8,26 9,43 0,000 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,21 0,31 0,36 0,41 0,47 0,000 

Nº MNC BC (10
8
 cel) 1,96 2,73 3,18 3,71 4,33 0,000 

[MNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,10 0,14 0,16 0,18 0,22 0,000 

Nº CD34
+
 BC (cel) 1344758 1900952 2387971 2978259 3833151 0,000 

[CD34
+
] BC (cel/mL) 67268 94960 119040 148279 190857 0,000 

% CD34
+
/TNC BC 0,30 0,29 0,31 0,34 0,39 0,000 

Viabilidade total BC (%) 91,82 92,34 92,62 92,94 93,06 0,000 

Viabilidade CD34
+
 BC (%) 99,37 99,46 99,52 99,56 99,56 0,001 

n 492 2359 4317 1785 278  

% 5,33 25,56 46,77 19,34 3,01  

 

n- número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Kruskal-Wallis (ρ<0,05). 

  

 

Além disto, verificou-se também que o peso estava associado ao sexo do recém-

nascido (ρ = 0,000), na medida em que dos recém-nascidos com peso inferior a 2500g, 

57,33% eram do sexo feminino, enquanto dos recém-nascidos com peso superior a 

4000g, 66,93% eram do sexo masculino. Assim, foi possível observar que o número de 

recém-nascidos do sexo feminino diminui ao longo do aumento do peso, e em 

contrapartida, o número de recém-nascidos do sexo masculino aumenta com o 

incremento do peso (Tabela 17).  
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Tabela 17. Distribuição do peso em relação ao sexo do recém-nascido. 

 

F-Feminino, M-Masculino, n-número de amostras, Teste χ
2
 (ρ = 0,000). 

 

 

4.3.1.3.Idade Gestacional 

 

A idade gestacional foi dividida em três grupos, o grupo dos recém-nascidos 

prematuros (≤ 37), o grupo com idade gestacional considerada normal (37 - 40) e, 

finalmente o grupo com idade gestacional acima das 40 semanas (≥ 40). Este fator 

mostrou influenciar o volume de amostra, o número e concentração das três populações 

celulares (TNC, MNC, CD34
+
) e a % CD34

+
/TNC. Todos estes parâmetros 

encontraram-se mais elevados no grupo de recém-nascidos com idade gestacional acima 

das 40 semanas, com exceção da % CD34
+
/TNC que se apresentou superior no grupo de 

recém-nascidos prematuros (Tabela 18).   

 

 

 

 

   Peso do recém-nascido   

S
ex

o
 

  < 2500g 2501-3000g 3001-3500g 3501-4000g >4000g Total 

  n % n % n % n % n %  

F n 262 57,33 1214 56,73 1873 47,98 640 39,36 84 33,07 4073 

% 6,43  29,81  45,99  15,71  2,06  100,00 

M n 195 42,67 926 43,27 2031 52,02 986 60,64 170 66,93 4308 

% 4,53  21,49  47,14  22,89  3,95  100,00 

Total  457 100,00 2140 100,00 3904 100,00 1626 100,00 254 100,00 8381 
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Tabela 18. Análise do impacto da idade gestacional em amostras de UCB. 

 

Idade Gestacional  

Parâmetros ≤ 37 37 - 40 ≥ 40 ρ 

Volume de amostra (mL) 78,02 82,94 83,24 0,000 

Nº TNC Input (10
8
 cel) 6,94 8,89 10,34 0,000 

[TNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,09 0,10 0,12 0,000 

Nº MNC Input (10
8
 cel) 3,43 3,98 4,47 0,000 

[MNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,04 0,05 0,05 0,000 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 5,53 6,98 8,05 0,000 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,28 0,35 0,40 0,000 

Nº MNC BC (10
8
 cel) 2,66 3,12 3,48 0,000 

[MNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,13 0,16 0,17 0,000 

Nº CD34
+
 BC (cel) 2159963 2379512 2450156 0,000 

[CD34
+
] BC (cel/mL) 107871 118640 122051 0,000 

% CD34
+
/TNC BC 0,36 0,32 0,28 0,000 

n 1284 5827 2131  

% 13,89 63,05 23,06  

 

n- número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Kruskal-Wallis (ρ<0,05). 

 

Através da correlação de Spearman, foi possível verificar que a % CD34
+
/TNC está 

inversamente correlacionada com a idade gestacional (r = - 0,145, ρ = 0,000), uma vez 

que o coeficiente de correlação indica uma correlação significativa negativa, ao nível de 

significância α = 0,01, ou seja quanto menor o tempo de gestação, maior a quantidade 

relativa de CD34
+
 em função do número de TNC (Figura 9).  
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Figura 9. Representação gráfica da idade gestacional (semanas) em função da % 

CD34
+
/TNC. 

 

 

Simultaneamente, foi possível verificar que o peso do recém-nascido estava 

associado à idade gestacional (ρ = 0,000). Do total de recém-nascidos prematuros (idade 

gestacional inferior a 37 semanas), 73,46% tiveram peso inferior a 2500g. Da mesma 

forma, dos recém-nascidos com tempo de gestação entre 37 a 40 semanas, 68,73% 

tiveram peso entre 3001g e 3500g, e ainda, dos recém-nascidos com idade gestacional 

superior a 40 semanas, 49,01% tiveram peso superior a 4000g. Desta forma, verificou-

se que o peso do recém-nascido e a idade gestacional evoluem no mesmo sentido, ou 

seja, quanto maior a idade gestacional, maior o peso do recém-nascido (Tabela 19).   
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Tabela 19. Distribuição do peso do recém-nascido em relação à idade gestacional. 

  

  
  

  
  

  
  

  
Id

a
d

e 
G

es
ta

ci
o

n
a
l 

Peso do recém-nascido 

 < 2500g 2501-3000g 3001-3500g 3501-4000g >4000g Total 

n % n % n % n % n %  

≤ 37 n 335 73,46 502 23,60 299 7,70 43 2,66 6 2,37 1185 

% 28,27  42,36  25,23  3,63  0,51  100,00 

37-40 n 115 25,22 1407 66,15 2668 68,73 971 60,16 123 48,62 5284 

% 2,18  26,63  50,49  18,38  2,33  100,00 

≥ 40 n 6 1,32 218 10,25 915 23,57 600 37,17 124 49,01 1863 

% 0,32  11,70  49,11  32,21  6,66  100,00 

Total  456 100,00 2127 100,00 3882 100,00 1614 100,00 253 100,00 8332 

 

   n-número de amostras; Teste χ
2
 (ρ = 0,000). 

 

 

4.3.2. Fatores Obstétricos 

 

4.3.2.1.Tipo de parto 

 

O tipo de parto afeta as amostras de sangue do cordão umbilical, tendo-se verificado 

um maior número e concentração das TNC, MNC, células CD34
+
, como também da 

viabilidade das células CD34
+
 para partos vaginais. Contudo, a viabilidade total das 

amostras apresentou-se superior em partos por cesariana (Tabela 20). 
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Tabela 20. Análise do impacto do tipo de parto em amostras de UCB. 

 

Tipo de parto    

Parâmetros Cesariana Vaginal ρ 

Nº TNC Input (10
8
 cel) 7,97 9,76 0,000 

[TNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,09 0,11 0,000 

Nº MNC Input (10
8
 cel) 3,63 4,33 0,000 

[MNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,04 0,05 0,000 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 6,27 7,64 0,000 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,31 0,38 0,000 

Nº MNC BC (10
8
 cel) 2,86 3,36 0,000 

[MNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,14 0,17 0,000 

Nº CD34
+
 BC (cel) 2098143 2584588 0,000 

[CD34
+
] BC (cel/mL) 104659 128831 0,000 

Viabilidade total BC (%) 92,92 92,29 0,000 

Viabilidade CD34
+
 BC (%) 99,47 99,53 0,014 

n 4187 5040  

% 45,38 54,62  

   

n- número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Mann-Whitney (ρ<0,05).  

 

 

4.3.2.2.Número de Recém-Nascidos por Parto 

 

O número de recém-nascidos por parto tem influência no número e concentração de 

TNC, MNC e células CD34
+
, sendo que nos partos gemelares se verificou uma 

diminuição de todos os parâmetros referidos (Tabela 21). 
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Tabela 21. Análise do impacto do número de recém-nascidos por parto em amostras de 

UCB. 

 

Número de recém-nascidos por parto    

Parâmetros Dois Um ρ 

Volume de amostra (mL) 73,88 82,49 0,000 

Nº TNC Input (10
8
 cel) 5,46 8,99 0,000 

[TNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,07 0,11 0,000 

Nº MNC Input (10
8
 cel) 2,85 4,03 0,000 

[MNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,04 0,05 0,000 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 4,38 7,06 0,000 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,22 0,35 0,000 

Nº MNC BC (10
8
 cel) 2,20 3,15 0,000 

[MNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,11 0,16 0,000 

Nº CD34
+
 BC (cel) 1607882 2370877 0,000 

[CD34
+
] BC (cel/mL) 80416 118208 0,000 

n 102 9441  

% 1,07 98,93  
 

n- número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Mann-Whitney (ρ<0,05). 

 

4.3.3. Fatores Maternos 

 

4.3.3.1.Idade 

 

A idade da mãe foi subdividida em cinco grupos com diferenças de 5 anos (> 25, 26-

30, 31-35, 36-40 e > 40) de modo a analisar o seu impacto na qualidade das amostras de 

UCB. Desta forma, verificou-se que este fator influencia alguns dos parâmetros 

considerados, como o número e concentração das TNC, o número e concentração de 

MNC apenas antes do processamento, assim como a % CD34
+
/TNC e a viabilidade total 

da amostra. O grupo de mães com idade inferior a 25 anos apresentou os valores mais 

elevados destes parâmetros, com exceção da viabilidade total da amostra, que se 

encontrou superior para mães com mais de 40 anos de idade (Tabela 22). 
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Tabela 22. Análise do impacto da idade materna em amostras de UCB. 

 

Idade Materna       

Parâmetros ≤ 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 ≥ 41 ρ 

Nº TNC Input (10
8
 cel) 10,02 9,24 8,97 8,79 8,80 0,001 

[TNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,000 

Nº MNC Input (10
8
 cel) 4,54 4,13 4,01 3,96 4,09 0,031 

[MNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,000 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 7,88 7,22 7,04 6,89 6,93 0,001 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,39 0,36 0,35 0,34 0,35 0,001 

% CD34
+
/TNC BC 0,32 0,31 0,31 0,32 0,32 0,031 

Viabilidade total BC (%) 92,66 92,35 92,60 92,62 92,99 0,004 

n 107 1469 4454 2820 441  

% 1,15 15,81 47,94 30,35 4,75  

 

n- número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Kruskal-Wallis (ρ<0,05).  

 

 

4.3.3.2.Doença na Gravidez 

 

Outro dos fatores estudados relativos à mãe foi o desenvolvimento e/ou presença de 

doenças durante a gravidez. Ao comparar mães com diferentes tipos de patologias, 

como por exemplo, patologias associadas a tiroide, doenças autoimunes, pré-eclâmpsia 

ou trombofilia, com mães saudáveis, não se observou nenhuma diferença entre os 

grupos.  
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4.3.4. Outros fatores 

 

4.3.4.1.Local de colheita 

 

 

Após a análise dos oito hospitais selecionados para este estudo foi possível observar 

diferenças em praticamente todos os parâmetros avaliados, nomeadamente, no volume, 

no número e concentração de TNC e MNC, na % CD34
+
/TNC e na viabilidade total da 

amostra. Relativamente aos hospitais de Portugal (1-6), as amostras recolhidas no 

Hospital da Ordem da Lapa do Porto (5) apresentaram maior volume, número de MNC, 

após o processamento e maior viabilidade celular. O número e concentração de TNC, no 

Input e no BC, bem como o número e concentração das MNC no Input encontram-se 

aumentados em amostras recolhidas na Maternidade Bissaya Barreto (4). No entanto são 

as amostras vindas do Hospital CUF Descobertas de Lisboa (2) e o Hospital CUF do 

Porto (6) que apresentam maior % CD34
+
/TNC (Tabela 23). 

Por outro lado, em Espanha (7-8), a maioria dos parâmetros encontraram-se mais 

elevados em amostras provenientes do Hospital San José (8), exceto a % CD34
+
/TNC e 

a viabilidade celular que se mostra superior em amostras procedentes da Clinica Santa 

Elena (7) (Tabela 23). 
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Tabela 23. Análise do impacto do local de colheita em amostras de UCB. 

  

Local de 

colheita 

         

Parâmetros 1 2 3 4 5 6 7 8 ρ 

Volume (mL) 80,84 81,71 81,02 81,82 95,68 88,71 88,37 91,06 0,000 

Nº TNC Input 

(10
8
 cel) 

8,26 8,39 9,47 9,71 9,21 8,87 10,01 10,65 0,000 

[TNC] Input 

(10
8
 cel/mL) 

0,10 0,10 0,11 0,11 0,09 0,10 0,11 0,11 0,000 

Nº MNC Input 

(10
8
 cel) 

3,67 3,78 4,35 4,37 4,25 4,07 4,57 4,65 0,000 

[MNC] Input 

(10
8
 cel/mL) 

0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,000 

Nº TNC BC  

(10
8
 cel) 

6,62 6,48 7,35 7,44 7,14 7,03 7,51 7,71 0,000 

[TNC] BC  

(10
8
 cel/mL) 

0,33 0,32 0,37 0,37 0,36 0,35 0,37 0,39 0,000 

Nº MNC BC  

(10
8
 cel) 

2,88 2,95 3,36 3,40 3,43 3,20 3,47 3,57 0,000 

[MNC] BC  

(10
8
 cel/mL) 

0,14 0,15 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,18 0,000 

% CD34
+
/TNC 

BC 

0,32 0,34 0,30 0,33 0,32 0,34 0,31 0,29 0,012 

Viabilidade total  

BC (%) 

92,32 93,28 93,41 93,26 93,81 93,42 92,73 91,70 0,000 

n 619 536 895 697 284 206 60 51  

% 24,89 21,55 53,34 41,54 17,23 12,30 13,51 11,49  

 

1- Hospital da Luz, 2- Hospital CUF Descobertas, 3- Maternidade Daniel de Matos, 4- 

Maternidade Bissaya Barreto, 5- Hospital da Ordem da Lapa, 6- Hospital CUF, 7- Clinica Santa 

Elena, 8- Hospital San José, n – número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste 

Kruskal-Wallis (ρ<0,05).  

 

Para além destes parâmetros, a contaminação microbiológica é um dos fatores a 

variar entre hospitais (ρ = 0,003). Em Portugal, a percentagem de contaminação mais 

reduzida corresponde a amostras provenientes do Hospital da Ordem da Lapa do Porto, 

e em Espanha, entre os hospitais avaliados, a Clínica Santa Elena foi a que apresentou 

amostras com menor percentagem de contaminação microbiológica (Figura 10).  
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Figura 10. Representação gráfica do local de colheita em função da contaminação de 

amostras de UCB. 

 

 

4.3.4.2.Tempo desde o parto ao processamento 

 

O tempo desde a colheita até ao processamento foi dividido em quatro categorias de 

modo a analisar o seu impacto nas amostras de UCB. Foram consideradas as amostras 

com tempo inferior a 24h, entre 24h e 48h, entre 48h e 72h e com mais de 72h. Este 

fator demonstrou influenciar o número e concentração de TNC, MNC e células CD34
+
, 

a % CD34
+
/TNC e a viabilidade total da amostra. O número e concentração de TNC e 

das células CD34
+
 foram superiores nas amostras com tempo entre 24h a 48h. Por outro 

lado, o número e concentração das MNC, a % de CD34
+
/TNC e a viabilidade da 

amostra encontrou-se mais elevada no grupo com tempo inferior a 24h. Este é também o 

grupo cujas amostras apresentaram maior volume (Tabela 24). 
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Tabela 24. Análise do impacto do tempo desde o parto ao processamento em amostras de 

UCB. 

 

Tempo desde o parto ao 

processamento  

     

Parâmetros < 24h 24h – 48h 48h – 72h > 72h ρ 

Volume (mL) 82,75 82,49 80,08 77,61 0,044 

Nº TNC Input (10
8
 cel) 8,67 9,07 8,78 7,87 0,001 

[TNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,10 0,11 0,11 0,09 0,000 

Nº MNC Input (10
8
 cel) 4,06 4,04 3,65 3,19 0,000 

[MNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,05 0,05 0,04 0,04 0,000 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 6,54 7,18 7,16 6,66 0,000 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,33 0,36 0,36 0,33 0,000 

Nº MNC BC (10
8
 cel) 3,19 3,15 2,83 2,47 0,000 

[MNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,16 0,16 0,14 0,12 0,000 

Nº CD34
+
 BC (cel) 2258967 2413441 2147901 2124609 0,001 

[CD34
+
] BC (cel/mL) 112670 120327 106954 105889 0,001 

% CD34
+
/TNC BC 0,32 0,31 0,29 0,28 0,000 

Viabilidade total BC (%) 95,07 92,15 88,53 85,89 0,000 

n 2186 6743 566 29  

% 22,95 70,80 5,94 0,30  

 

n- número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Kruskal-Wallis (ρ<0,05). 

 

Além disto, foi possível observar que a viabilidade total das amostras diminuiu 

gradualmente, com o aumento do tempo entre a colheita e o processamento. A 

associação entre estes parâmetros foi avaliada através do coeficiente de correlação de 

Spearman, indicando uma correlação negativa e significativa, ao nível de significância α 

= 0,01. Este resultado indica que quanto maior o tempo entre a colheita e o 

processamento, menor a viabilidade total da amostra (Figura 11).  
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Figura 11. Representação gráfica da viabilidade celular (%) em função do tempo de 

transporte (horas). 

 

4.3.4.3.Aparência da amostra 

A aparência da amostra foi avaliada no momento da receção, tendo sido verificada 

uma diminuição significativa do número de TNC e MNC, antes e após o processamento, 

para amostras com coágulos sanguíneos (Tabela 25). 

 

Tabela 25. Análise do impacto da aparência em amostra de UCB. 

Aparência amostra    

Parâmetros Aparência normal Presença de coágulos ρ 

Nº TNC Input (10
8
 cel) 8,98 8,17 0,005 

[TNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,11 0,10 0,000 

Nº MNC Input (10
8
 cel) 4,03 3,66 0,009 

[MNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,05 0,04 0,001 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 7,04 6,59 0,041 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,35 0,33 0,046 

Nº MNC BC (10
8
 cel) 3,15 2,78 0,010 

[MNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,16 0,14 0,012 

n 9270 273  

% 97,14 2,86  

n-número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Mann-Whitney (ρ<0,05).  
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4.3.4.4.Contaminação microbiológica da amostra 

 

A contaminação microbiológica da amostra, para além de ser um dos parâmetros 

indicadores da qualidade da amostra, foi também utilizado neste estudo como fator com 

possível impacto nos restantes indicadores da qualidade (volume, número de células e 

viabilidade celular).  

Neste caso, verificou-se uma variação do volume, do número e concentração de 

TNC, MNC e células CD34
+
, como também da viabilidade total da amostra, após o 

processamento. Antes deste, o número e concentração de TNC e número de MNC 

também demonstraram ser influenciados pela contaminação microbiológica. Em 

amostras contaminadas verificou-se uma diminuição significativa de todos os 

parâmetros referidos, exceto a concentração de TNC antes do processamento (Tabela 

26).  

Tabela 26. Análise do impacto da contaminação microbiológica em amostras de UCB. 

 

Contaminação Microbiológica    

Parâmetros Não Sim ρ 

Volume (mL) 83,06 75,90 0,000 

Nº TNC Input (10
8
 cel) 9,00 8,48 0,000 

[TNC] Input (10
8
 cel/mL) 0,10 0,11 0,022 

Nº MNC Input (10
8
 cel) 4,05 3,75 0,000 

Nº TNC BC (10
8
 cel) 7,06 6,66 0,000 

[TNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,35 0,33 0,000 

Nº MNC BC (10
8
 cel) 3,17 2,87 0,000 

[MNC] BC (10
8
 cel/mL) 0,16 0,14 0,000 

Nº CD34
+
 BC (cel) 2376258 2229296 0,004 

[CD34
+
] BC (cel/mL) 118481 111130 0,004 

Viabilidade total BC (%) 92,70 91,46 0,000 

n 8664 879  

% 90,79 9,21  

 

n- número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Mann-Whitney (ρ<0,05).  
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A partir destes dados verificou-se, ainda, que a contaminação da amostra estava 

associada ao tipo de parto (ρ =0,000). Do total de amostras com contaminação, 88,85% 

pertencia a amostras de partos vaginais. Nos partos por cesariana, 97,73% não tiveram 

contaminação microbiológica (Tabela 27).  

 

Tabela 27. Distribuição da contaminação microbiológica (ausência ou presença) em relação 

ao tipo de parto. 

 

Contaminação 

T
ip

o
 d

e 
p

a
rt

o
 

  N P Total 

  n % n %  

 

Cesariana 

n 4092 48,86 95 11,15 4187 

% 97,73  2,27  100,00 

 

Vaginal 

n 4283 51,14 757 88,85 5040 

% 84,98  15,02  100,00 

Total  8375 100,00 852 100,00 9227 

 

         n-número de amostras, N-Negativa, P-Positiva; Teste χ
2
 (ρ = 0,000). 
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4.4.Análise da Correlação dos Parâmetros Laboratoriais de Amostras de 

Tecido do Cordão Umbilical 

 

Nas amostras de tecido do cordão umbilical foi, também, avaliada a relação entre os 

diferentes parâmetros laboratoriais, através da correlação de Spearman, nomeadamente 

entre o peso do cordão umbilical, número, concentração e viabilidade de MSC e a % de 

células CD45
+
 e CD90

+
 (Tabela 28).  

Assim, foi possível observar que todos os parâmetros estão relacionados entre si, ao 

nível de significância α = 0,01 e α = 0,05, exceto entre a % de células CD45
+
 e o 

número e concentração de MSC, cuja correlação não é significativa. A destacar, a 

associação entre o número e a concentração de MSC, cujo coeficiente de correlação, r = 

1,000, ρ = 0,000, indicou uma correlação positiva muito forte.  

Quanto ao peso do cordão umbilical, verificou-se uma correlação positiva fraca entre 

este parâmetro e o número e concentração de MSC, r = 0,264, ρ = 0,000. Por sua vez, o 

coeficiente de correlação entre o peso e a % de células CD90
+
, indicou uma correlação 

positiva mas de magnitude negligenciável, r = 0,169, ρ = 0,000. Este parâmetro é 

determinado após a receção da amostra dentro do laboratório, não refletindo totalmente 

o peso de cordão que é processado e posteriormente criopreservado.  

 

Tabela 28. Correlação de Spearman entre os parâmetros laboratoriais, peso, número, 

concentração e viabilidade das MSC e % de células CD90
+
 e CD45

+
. 

 

 Peso  Nº MSC [MSC] % CD90
+
 % CD45

+
 

Viabilidade 

MSC 

Peso  

 

0,264
**

 0,264
**

 0,169
**

 -0,091
**

 - 0,058
*
 

Nº MSC 

 

1,000
**

 0,570
**

 -0,017 0,591
**

 

[MSC] 

 

0,570
**

 -0,017 0,591
**

 

% CD90
+
 

 

-0,335
**

 0,353
**

 

% CD45
+
 

 

0,105
**

 

Viabilidade 

MSC 
 

**. A correlação é significativa no nível 0,01; *. A correlação é significativa no nível 0,05 

          r < 0;         0 < r < 0,5;       r ≥ 0,5; 
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Ainda a destacar, a associação entre o número de MSC e a % de células CD90
+
, cujo 

coeficiente de correlação indicou uma correlação positiva moderada, r = 0,570, ρ = 

0,000 e a viabilidade celular, r = 0,591, ρ = 0,000, indicando da mesma forma uma 

correlação positiva moderada (Figura 12).  

 

 

 

Figura 12. Diagramas de dispersão ilustrativos da correlação entre o número de MSC e a 

percentagem de células CD90
+
 (A) e a viabilidade de MSC (B). 
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4.5.Análise de Fatores que Influenciam a Qualidade das Amostras de Tecido do 

Cordão Umbilical 

 

À semelhança do que foi feito para as amostras de UCB, foi realizada uma análise da 

influência dos fatores neonatais, obstétricos, maternos e outros na qualidade das 

amostras de UC digerido e UC macerado. A qualidade das amostras de UC digerido, foi 

determinada considerando o peso do cordão umbilical, número, concentração e 

viabilidade de MSC e também a percentagem de células CD45
+
e CD90

+
, bem como a 

contaminação microbiológica referente a esta amostragem. Nas amostras de UC 

macerado, foi avaliada a capacidade proliferativa das MSC e também a respetiva 

contaminação microbiológica. Neste procedimento, independentemente do peso do 

cordão umbilical que foi rececionado, o volume final de tecido na suspensão que é 

criopreservado é uniforme, 4 mL. No entanto, em relação às amostras de UC digerido, o 

volume de tecido final pode variar entre 5 mL a 20 mL, o que quer dizer que quanto 

maior o peso inicial do UC, mais tecido há para ser processado e maior será o volume 

final de tecido a criopreservar. Contudo, nesta análise não se considerou o volume final 

de tecido, mas sim o peso que foi medido na fase de receção, e como tal, apenas 

poderemos aferir sobre uma tendência que possa estar a acontecer. 

O impacto dos fatores analisados foi avaliado pela presença de diferenças 

estatisticamente significativas (ρ < 0,05) entre os grupos estabelecidos.   

 

4.5.1. Fatores Neonatais 

 

4.5.1.1.Sexo do Recém-Nascido  

 

O sexo do recém-nascido foi avaliado como um fator que pode ter impacto na 

qualidade das amostras de UC, contudo não se verificou qualquer influência 

estatisticamente significativa entre o sexo do recém-nascido e os parâmetros 

considerados.   
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4.5.1.2.Peso do Recém-Nascido 

O peso dos recém-nascidos foram agrupados nas mesmas cinco categorias, 

anteriormente consideradas, em intervalos de 500g (<2500g até >4000g) e relacionadas 

com os parâmetros definidos de qualidade. Este fator demonstrou afetar as amostras no 

que respeita ao número, concentração e viabilidade de MSC, e a % de células CD90
+
. 

Verificou-se que o grupo dos recém-nascidos com peso inferior a 2500g apresentou 

maior número e concentração das MSC e maior viabilidade celular. O grupo de recém-

nascidos com peso entre 2501g e 3000g apresentou maior % de células CD90
+
, e o 

grupo de recém-nascidos cujas amostras tiveram maior peso de cordão umbilical foi o 

grupo com peso superior a 4000g (Tabela 29).  

 

Tabela 29. Análise do impacto do peso do recém-nascido em amostras de UC digerido. 

  

Peso recém-

nascido 

      

Parâmetros <2500g 2501-3000g 3001-3500g 3501-4000g >4000g ρ 

Peso UC (g) 24,96 21,98 23,48 24,74 27,26 0,001 

Nº MSC (cel) 1818390 1638780 1438862 1349498 1700572 0,035 

[MSC] (cel/mL) 75766 68282 59953 56229 70857 0,035 

Viabilidade 

MSC (%) 
81,03 80,52 78,66 77,55 77,34 0,003 

% CD90
+
 80,28 81,88 79,90 80,59 79,55 0,040 

n 79 462 748 293 56  

   % 4,82 28,21 45,67 17,89 3,42  

 

n - número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Kruskal-Wallis (ρ<0,05). 
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4.5.1.3.Idade Gestacional 

 

O tempo de gestação foi igualmente subdividido em três grupos, ≤ 37, 37 a 40 e ≥ 40 

semanas, tendo sido verificado que este é mais um fator que afeta a maioria dos 

parâmetros avaliados, nomeadamente, o número, concentração e viabilidade de MSC, e 

a % de células CD90
+
. Todos estes parâmetros encontraram-se aumentados no grupo de 

recém-nascidos prematuros (≤ 37) (Tabela 30). 

 

Tabela 30. Análise do impacto da idade gestacional do recém-nascido em amostras de UC 

digerido. 

 

Idade Gestacional     

Parâmetros ≤37 37 - 40 ≥ 40 ρ 

Peso UC (g) 25,42 23,39 22,34 0,007 

Nº MSC (cel) 1779579 1498086 1370162 0,003 

[MSC] (cel/mL) 463432 390126 356813 0,003 

Viabilidade MSC (%) 80,93 79,00 78,06 0,002 

% CD90
+
 81,73 80,84 79,25 0,001 

n 247 1034 359  

% 15,06 63,05 21,89  

 

n - número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Kruskal-Wallis (ρ<0,05). 

 

Simultaneamente, ao relacionar a idade gestacional com a capacidade proliferativa, 

verificou-se que estes dois parâmetros estavam associados (ρ = 0,036). Dos recém-

nascidos prematuros, 91,50% das amostras apresentaram proliferação celular, ao passo 

que 12,19% das amostras de recém-nascidos com idade gestacional superior a 40 

semanas não apresentaram capacidade proliferativa. Desta forma, foi possível verificar 

que à medida que o tempo de gestação aumenta, a capacidade de proliferação celular 

diminui (Tabela 31).  
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Tabela 31. Distribuição da idade gestacional em relação à capacidade proliferativa de 

amostras de UC macerado. 

Idade Gestacional 

C
a

p
a

ci
d

a
d

e 
P

ro
li

fe
ra

ti
v

a
 

  ≤37 37 – 40 ≥40 Total 

  n % n % n %  

Sim n 463 91,50 1949 90,69 699 87,81 3111 

% 14,88  62,65  22,47  100,00 

Não n 43 8,50 200 9,31 97 12,19 340 

% 12,65  58,82  28,53  100,00 

Total  506 100,00 2149 100,00 796 100,00 3451 

 

    n-número de amostras; Teste χ
2
 (ρ = 0,036). 

4.5.2. Fatores Obstétricos 

 

4.5.2.1.Tipo de parto 

 

O tipo de parto é mais uma fator que afeta as amostras de UC, tendo sido verificado 

um maior número e concentração de MSC, maior viabilidade celular e ainda maior % de 

células CD45
+
 e CD90

+
, para partos por cesariana (Tabela 32). 

Tabela 32. Análise do impacto do tipo de parto em amostras de UC digerido. 

Tipo de parto    

Parâmetros Vaginal Cesariana ρ 

Nº MSC (cel) 1361580 1662726 0,000 

[MSC] (cel/mL) 56733 69280 0,000 

Viabilidade MSC (%) 77,26 80,90 0,000 

% CD45
+
 6,89 7,81 0,000 

% CD90
+
 79,91 81,21 0,016 

n 827 793 1620 

% 51,05 48,95  

n - número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Mann-Whitney (ρ<0,05). 
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Verificou-se, ainda, que o tipo de parto estava relacionado com a capacidade 

proliferativa das MSC (ρ = 0,000). Assim, 93,84% das amostras de UC macerado, 

provenientes de bebés, nascidos por parto de cesariana apresentaram proliferação 

celular. Do total de amostras de UC macerado sem capacidade proliferativa, 70,80% 

corresponde a amostras de bebés nascidos por parto vaginal (Tabela 33). 

 

Tabela 33. Distribuição do tipo de parto em relação à capacidade proliferativa de amostras 

de UC macerado. 

 

Tipo de parto 

C
a
p

a
ci

d
a
d

e 
P

ro
li

fe
ra

ti
v

a
   Vaginal Cesariana Total 

  n % n %  

Sim N 1599 86,95 1508 93,84 3107 

% 51,46  48,54  100,00 

Não N 240 13,05 99 6,16 339 

% 70,80  29,20  100,00 

Total  1839 100,00 1607 100,00 3446 

 

         n-número de amostras; Teste χ
2
 (ρ = 0,000). 

 

 

4.5.2.2.Número de Recém-Nascidos por Parto 

 

O número de recém-nascidos por parto não influenciou significativamente os 

parâmetros de qualidade da amostra, com exceção da viabilidade das MSC (ρ = 0,036), 

que se mostrou maior no caso de dois recém-nascidos por parto.  
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4.5.3. Fatores Maternos 

 

4.5.3.1.Idade  

 

A idade da mãe foi dividida nos mesmos cinco grupos das análises anteriores, com 

diferença de 5 anos entre grupos (> 25, 26-30, 31-35, 36-40 e > 40) de forma a analisar 

o seu impacto na qualidade das amostras de UC. Contudo, não se observou nenhuma 

influência relativamente aos parâmetros avaliados, nem diferenças entre os grupos. 

 

4.5.3.2.Doenças na Gravidez 

 

Á semelhança da análise realizada para as amostras de UCB, não se observou 

nenhuma diferença em relação aos parâmetros considerados, em amostras de UC, ao 

comparar mães com diferentes tipos de doenças e mães saudáveis.  

 

4.5.4. Outros Fatores 

 

4.5.4.1.Local de colheita 

 

A partir da análise dos oito hospitais selecionados para o estudo foi possível verificar 

que o local de colheita das amostras afeta o número e concentração das MSC e a % 

células CD90
+
. Desta forma, verificou-se que as amostras de cordão umbilical 

provenientes da Maternidade Daniel de Matos apresentaram valores superiores, dos 

parâmetros referidos, relativamente aos restantes locais analisados. Porém, foram as 

amostras provenientes da Maternidade Bissaya Barreto que apresentaram maior peso de 

cordão umbilical. Logo de seguida, o Hospital da Ordem da Lapa é o local que se segue 

com maior número e concentração de MSC, maior % de células CD90
+
 e também, 

maior peso de cordão umbilical (Tabela 34).  
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Tabela 34. Análise do impacto do local de colheita em amostras de UC digerido. 

 

Local de 

colheita 

         

Parâmetros 1 2 3 4 5 6 7 8 ρ 

Peso UC (g) 25,06 26,66 23,66 28,96 28,64 26,45 11,99 13,52 0,000 

Nº MSC (cel) 1441696 1547952 1768810 1378178 1687350 1529608 1043311 982417 0,014 

[MSC] 

(cel/mL) 

60071 64498 73700 57424 70306 63734 43471 40934 0,014 

% CD90
+
 77,41 79,81 82,75 82,05 82,11 81,68 80,21 77,27 0,003 

n 101 111 164 111 63 35 18 17  

% 16,29 17,90 26,45 17,90 10,16 5,65 2,90 2,74  

 

1- Hospital da Luz, 2- Hospital CUF Descobertas, 3- Maternidade Daniel de Matos, 4- 

Maternidade Bissaya Barreto, 5- Hospital da Ordem da Lapa, 6- Hospital CUF, 7- Clínica Santa 

Elena, 8- Hospital San José; n – número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste 

Kruskal-Wallis (ρ<0,05). 

 

 

 

Foi ainda relacionado, o local de colheita com a contaminação microbiológica, em 

amostras de UC digerido (ρ = 0,000), à semelhança das amostras de UCB. Assim, foi 

possível observar que a contaminação do UCB acompanha a contaminação do UC 

digerido, uma vez que em Portugal, a percentagem de contaminação mais reduzida 

corresponde a amostras provenientes do Hospital da Ordem da Lapa do Porto e em 

Espanha, entre os hospitais avaliados, a Clínica Santa Elena é da mesma forma, o local 

com menor percentagem de contaminação microbiológica (Figura 13).  
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Figura 13. Representação gráfica do local de colheita em função da contaminação de 

amostras de UC digerido. 

 

 

4.5.4.2.Tempo desde o parto ao processamento  

 

O tempo desde o parto ao processamento foi igualmente dividido em quatro 

categorias de modo a analisar o seu impacto nas amostras de UC, nomeadamente, 

amostras com tempo inferior a 24h, entre 24h a 48h, entre 48h e 72h e com mais de 72h, 

até ao processamento. Este fator demonstrou influenciar o número, concentração e 

viabilidade das MSC, e a % de células CD45
+
 e CD90

+ 
(Tabela 35). 

O número, concentração e viabilidade das MSC foram superiores nas amostras com 

tempo inferior a 24 horas. No entanto, a % de CD45
+
e CD90

+
 é superior nas amostras 

em que o tempo desde o parto ao processamento é de 24h a 48h.  
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Tabela 35. Análise do impacto do tempo desde o parto ao processamento em amostras de 

UC digerido. 

 

n-número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Kruskal-Wallis (ρ<0,05). 

 

Após a análise das quatro categorias que foram consideradas para este estudo foi 

possível observar, que o tempo desde o parto ao processamento estava também 

associado à capacidade proliferativa das amostras de UC macerado (ρ = 0,000). Todas 

as amostras, cujo tempo entre a colheita e o processamento, foi inferior a 24 h 

apresentaram capacidade proliferativa (100%). Esta capacidade diminuiu 

significativamente ao longo do tempo, uma vez que 81,70% das amostras com tempo 

superior a 72h, até ao processamento, apresentaram proliferação celular. A maior 

percentagem de amostras, sem capacidade proliferativa encontrou-se no intervalo de 

tempo superior a 72h, (18,30%), entre a colheita e o processamento (Tabela 36).  

 

 

 

 

Tempo parto ao processamento      

Parâmetros < 24 24 - 48 48 - 72 >72 ρ 

Nº MSC (cel) 2075436 1998161 1336283 1028179 0,000 

[MSC] (cel/mL) 86476 83257 55678 42841 0,000 

Viabilidade MSC (%) 88,51 83,48 78,01 67,73 0,000 

% CD45
+
 5,08 7,51 7,42 5,62 0,000 

% CD90
+
 81,62 82,93 79,98 75,09 0,000 

n 7 499 1092 92  

% 0,41 29,53 64,62 5,44  
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Tabela 36. Distribuição do tempo desde o parto ao processamento em relação à capacidade 

proliferativa em amostras de UC macerado.  

Tempo desde o parto ao processamento  

C
a

p
a

ci
d

a
d

e 
P

ro
li

fe
ra

ti
v

a
 

  <24 24 – 48 48 - 72 >72 Total 

  n % n % n % n %  

Sim n 10 100,00 657 92,80 2325 90,08 183 81,70 3175 

% 0,31  20,69  73,23  5,76  100,00 

Não n 0 0 51 7,20 256 9,92 41 18,30 348 

% 0  14,66  73,56  11,78  100,00 

Total  10 100,00 708 100,00 2581 100,00 224 100,00 3523 

          n-número de amostras; Teste χ
2
 (ρ = 0,000). 

 

Além disto, verificou-se ainda que, o tempo desde a colheita até ao processamento 

estava associado à contaminação microbiológica de amostras de UC digerido (ρ = 

0,000). As amostras cujo tempo foi inferior a 24h e de 24h a 48h apresentaram, menor 

percentagem de contaminação microbiológica, em comparação com os outros intervalos 

de tempo. A maior percentagem de contaminação correspondeu a amostras com tempo 

superior a 72h, (40,22%) desde a colheita ao processamento (Tabela 37). 

 

Tabela 37. Distribuição do tempo desde o parto ao processamento em relação à 

contaminação microbiológica em amostras de UC digerido. 

C
o

n
ta

m
in

a
çã

o
 U

C
 d

ig
er

id
o

 

  <24 24 - 48 48 - 72 >72 Total 

  n % n % n % n %  

Sim n 2 28,57 80 16,03 348 31,87 37 40,22 467 

% 0,43  17,13  74,52  7,92  100,00 

Não n 5 71,43 419 83,97 744 68,13 55 59,78 1223 

% 0,41  34,26  60,83  4,50  100,00 

Total  7 100,00 499 100,00 1092 100,00 92 100,00 1690 

           n-número de amostras; Teste χ
2
 (ρ = 0,000). 
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4.5.4.3.Aparência da amostra 

 

A aparência que a amostra apresenta é também um fator a ter em conta como 

indicador da qualidade de amostras de UC, tendo sido avaliada macroscopicamente. 

Assim, as amostras foram classificadas em aparência normal, muito sangue no interior 

dos vasos sanguíneos, muita geleia de Wharton ou outro tipo de aparência, que inclui 

por exemplo, rigidez, cheiro fétido ou coloração esverdeada.  

Verificou-se que amostras de cordão umbilical com elevada quantidade de geleia de 

Wharton apresentaram maior número e concentração de MSC, maior viabilidade celular 

e também maior % de células CD90
+
, ao passo que amostras de cordão umbilical com 

muito sangue no interior dos vasos sanguíneos apresentaram maior % de células CD45
+
 

(Tabela 38). 

 

Tabela 38. Análise do impacto da aparência em amostras de UC digerido. 

Aparência amostra      

Parâmetros Aparência 

normal 

Muito sangue 

nos vasos 

sanguíneos 

Muita geleia 

de Wharton 

Outro ρ 

Peso UC (g) 22,90 26,98 39,83 27,58 0,000 

Nº MSC (cel) 1523445 1234182 2070679 1820897 0,009 

[MSC] (cel/mL) 63477 51424 86278 75871 0,009 

Viabilidade MSC (%) 79,13 77,80 85,93 70,58 0,013 

% CD45
+
 7,29 8,61 6,52 5,35 0,022 

% CD90
+
 80,93 74,23 84,87 79,13 0,000 

n 1550 99 29 12  

% 91,72 5,86 1,72 0,71  

n-número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Kruskal-Wallis (ρ<0,05). 

 

Verificou-se, ainda, que a aparência da amostra estava associada à capacidade de 

proliferação celular (ρ = 0,000). De entre as amostras de UC macerado, com grande 

quantidade de geleia de Wharton, 95,27% apresentaram proliferação celular (Tabela 39). 
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Tabela 39. Distribuição da contaminação microbiológica em relação à capacidade 

proliferativa em amostras de UC macerado. 

Aparência  

  
  
C

a
p

a
ci

d
a

d
e 

P
ro

li
fe

ra
ti

v
a

 

  Aparência 

normal 

Muito sangue 

nos vasos 

sanguíneos 

Muita geleia 

de Wharton 

Outro Total 

  n % n % n % n %  

Sim n 2696 89,93 278 92,67 141 95,27 60 77,92 3175 

% 84,91  8,76  4,44  1,89  100,00 

Não n 302 10,07 22 7,33 7 4,73 17 22,08 348 

% 86,78  6,32  2,01  4,89  100,00 

Total  2998 100,00 300 100,00 148 100,00 77 100,00 3523 

   

     n-número de amostras; Teste χ
2
 (ρ = 0,000). 

 

4.5.4.4.Contaminação microbiológica 

 

A contaminação microbiológica foi avaliada após o processamento do tecido do 

cordão umbilical por digestão, como também depois do processamento do tecido do 

cordão por maceração, uma vez que é um parâmetro indicador da qualidade da amostra 

e simultaneamente um fator com possível impacto nos restantes parâmetros.  

Em relação às amostras de UC digerido, verificou-se uma variação do número, 

concentração e viabilidade das MSC, e também da % de células CD45
+
 e CD90

+
. Todos 

estes parâmetros se encontraram significativamente diminuídos em amostras 

contaminadas (Tabela 40). 
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Tabela 40. Análise do impacto da contaminação microbiológica em amostras de UC 

digerido. 

Contaminação UC Digerido  

Parâmetros Sim Não ρ 

Nº MSC (células) 1426688 1552871 0,018 

[MSC] (células/mL) 59445 64703 0,018 

Viabilidade MSC (%) 77,15 79,86 0,000 

% CD45
+
 6,83 7,54 0,004 

% CD90
+
 79,31 81,08 0,001 

n 467 1223 1690 

% 27,63 72,37  

n - número de amostras; Negrito: valores mais elevados; Teste Mann-Whitney (ρ<0,05). 

Quanto a amostras de UC macerado, verificou-se que a capacidade proliferativa 

estava associada à contaminação microbiológica (ρ = 0,000). Assim, 99,97% das 

amostras de UC macerado que apresentaram proliferação celular não estavam 

contaminadas e, 87,50% das amostras contaminadas não apresentaram capacidade 

proliferativa. Nos casos em que as amostras não apresentaram proliferação celular, 

89,37% não foi analisada a contaminação microbiológica (Tabela 41).   

 

Tabela 41. Distribuição da contaminação microbiológica em relação à capacidade 

proliferativa em amostras de UC macerado. 

Contaminação UC macerado 

C
a

p
a

ci
d

a
d

e 
P

ro
li

fe
ra

ti
v

a
 

  P N Desc. Total 

  n % n % n %  

Sim n 1 12,50 3174 99,06 0 0 3175 

% 0,03  99,97  0  100,00 

Não n 7 87,50 30 0,94 311 100,00 348 

% 2,01  8,62  89,37  100,00 

Total  8 100,00 3204 100,00 311 100,00 3523 

 

         n-número de amostras; Desc.- Desconhecido; N- Negativa; P- Positiva; Teste χ
2
 (ρ = 0,000). 
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CAPÍTULO 5: Discussão 

 

5.1. Análise Retrospetiva das Amostras de Sangue e Tecido do Cordão 

Umbilical 

 

A análise retrospetiva dos dados relativos às amostras de sangue e tecido do cordão 

umbilical criopreservadas na Crioestaminal, pretende, à semelhança de outros estudos já 

realizados, tentar compreender quais os fatores responsáveis pela variabilidade dos 

diferentes parâmetros, indicadores da qualidade das amostras de UCB e UC. Alguns 

destes fatores, nomeadamente maternos e neonatais, são fatores cujo impacto não pode 

ser controlado. Por outro lado, os fatores relacionados com o processo de colheita e 

recolha das amostras podem ser estudados e avaliados, no sentido de uma melhoria 

contínua.  

Este estudo destaca-se pelo elevado número de amostras analisadas, 

aproximadamente 9600 amostras de UCB e 4800 amostras de UC, quer em Portugal 

como a nível internacional. Todavia, os parâmetros analisados neste estudo, 

comparativamente a estudos semelhantes (102, 103, 104, 105), apresentam grande 

variabilidade de resultados. Esta pode dever-se, por um lado, à variabilidade natural 

entre amostras, mas por outro, à diferença na quantidade de amostras analisadas em 

cada estudo, entre dezenas (102, 106) e milhares de amostras (94, 107, 108, 109). Ao 

comparar estudos com número análogo de amostras com o presente trabalho, 

verificaram-se algumas semelhanças nos resultados (94, 108, 110), contudo os critérios 

usados na apresentação dos dados variam. Por exemplo, os resultados relativos às 

diferentes populações celulares variam, podendo ser apresentados em número absoluto 

(103, 111) ou em concentração (104). Também a fase do processo a que os valores 

dizem respeito pode variar. Alguns estudos consideram apenas os valores antes do 

processamento (112, 113), outros, apenas os resultados relativos à fase após o 

processamento (111, 114). Mesmo os critérios de cálculo de alguns parâmetros, 

sobretudo ao nível da concentração das diferentes populações celulares, variam ou não 

são especificados (104). 
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5.1.1. Análise da Correlação dos Parâmetros Laboratoriais de Amostras de 

Sangue do Cordão Umbilical 

 

Nas amostras de sangue do cordão umbilical, foi analisada a correlação entre os 

parâmetros laboratoriais considerados, através da correlação de Spearman. Desta forma, 

foi possível verificar que todos os parâmetros selecionados estavam correlacionados 

entre si, ao nível de significância α = 0,01 (Tabela 14).  

No que respeita à relação entre o volume e os restantes parâmetros, obteve-se uma 

correlação positiva e significativa, variando entre, r = 0,379, ρ = 0,000 (relação entre o 

volume e a concentração de TNC (Input), de intensidade moderada) e r = 0,834, ρ = 

0,000 (relação entre volume e número de MNC (BC), de intensidade forte). Estes 

resultados indicam que uma variação no volume inicial de UCB está associada à 

variação de todas as populações celulares, nomeadamente, TNC, MNC e células CD34
+
. 

No entanto, a relação entre o volume e as diferentes populações celulares não é 

totalmente linear (Figura 8) e, como tal, um volume maior de amostra não implica um 

aumento na mesma ordem de grandeza do número e concentração de TNC, MNC e 

células CD34
+
.   

Verificou-se, também, que o número e concentração das TNC e MNC antes e após o 

processamento estão correlacionados (Tabela 14). Ou seja, o número de TNC no Input, 

está fortemente correlacionado com o número de TNC no BC, r = 0,979, ρ = 0,000. O 

mesmo se passa com o número de MNC no Input e no BC, r = 0,983, ρ = 0,000, assim 

como em relação às respetivas concentrações. Mais ainda, as populações celulares de 

TNC e MNC estão também relacionadas entre si. Por exemplo, o número de MNC antes 

do processamento, correlaciona-se fortemente com o número de TNC após o 

processamento, r = 0,920, ρ = 0,000. Estes resultados demonstram que o processamento 

não interfere com as características das amostras, e portanto, com a qualidade das 

mesmas. Além disso, nas populações avaliadas após processamento (TNC BC, MNC 

BC e CD34
+
 BC), uma variação no número está obrigatoriamente associada a uma 

variação da concentração, da respetiva população, uma vez que o volume pode ser 

considerado igual para todas as amostras. Isto, porque, o processamento de amostras de 

UCB é essencialmente um processo de normalização do volume, concentrando as 

células contidas em cada amostra de UCB em 20 mL. 
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Relativamente à população de células CD34
+
, foi possível observar que este 

parâmetro está fortemente relacionado com os restantes, quer em número como em 

concentração (Tabela 14). Neste sentido, destaca-se a correlação entre o número de 

células CD34
+
 com o volume de amostra (r = 0,603, ρ = 0,000), com o número de TNC, 

(r = 0,748, ρ = 0,000), e com o número de MNC, (r = 0,748, ρ = 0,000), antes do 

processamento (Figura 8). Os coeficientes de correlação obtidos indicam uma 

correlação positiva e significativa, de intensidade forte, o que quer dizer que uma 

variação do número de CD34
+
 no BC, está associada a uma variação do volume e do 

número de TNC e MNC no Input.   
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5.1.2. Análise de Fatores que Influenciam a Qualidade das Amostras de 

Sangue do Cordão Umbilical 

 

Foi realizada uma avaliação do impacto dos diferentes fatores na qualidade das 

amostras de UCB, nomeadamente nos diversos parâmetros considerados relevantes 

numa amostra deste género. Assim, foram analisadas as variações (aumento ou 

diminuição relativos) do volume da amostra, de TNC, de MNC, de células CD34
+
, da 

viabilidade total e da viabilidade das células CD34
+
. Estas populações foram avaliadas, 

para cada amostra, quer em número absoluto, quer em concentração (células/mL) e até 

mesmo em quantidade relativa, no caso das células CD34
+
, em função das células 

nucleadas totais (% CD34
+
/TNC). Para além destes, foram também avaliados 

parâmetros como a aparência da amostra e a contaminação microbiológica. Estes foram 

simultaneamente considerados como fatores, com potencial impacto na qualidade da 

amostra. De entre todos estes parâmetros, a aparência da amostra foi avaliada no 

momento da receção, as populações de TNC e MNC foram avaliadas na amostra inicial 

e após o processamento, e os restantes parâmetros foram determinados apenas após o 

processamento.  

Foram avaliados vários fatores, desde neonatais, obstétricos a maternos, bem como 

outros fatores, nomeadamente, o local de colheita, tempo de transporte, aparência da 

amostra e contaminação microbiológica. 

Relativamente aos fatores neonatais, em particular o sexo do bebé, foi possível 

observar que o sexo feminino está associado a um ligeiro aumento do número e 

concentração de TNC, antes e após o processamento (Tabela 15). Este resultado está de 

acordo com estudos obtidos por outros autores (105, 110, 115, 116). O sexo masculino 

associa-se a um volume de amostra mais elevado e maior número, concentração e 

quantidade relativa (em função das TNC) de células CD34
+ 

(Tabela 15). Também este 

aumento para o sexo masculino já foi observado noutros estudos (94, 110, 115, 117). 

Portanto, o aumento do número de TNC não acompanhou o aumento de volume, como 

seria esperado, dado os elevados coeficientes de correlação entre o volume e o número 

de TNC (Input), r = 0,798, ρ = 0,000 e o número de TNC (BC) r = 0,769,ρ = 0,000. A 

diferença de TNC verificou-se quer em número absoluto, quer em concentração. 

Considerando o cálculo da concentração das populações celulares, como um método de 
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normalização do número de células em função do volume de amostra, podemos inferir 

que a diferença verificada é independente do volume. Ballen e colaboradores colocaram 

a possibilidade de poder estar a haver um efeito subjacente de hormonas específicas de 

um sexo, na circulação neonatal e na hematopoiese (115). Outra hipótese relaciona-se 

com o peso mais elevado que se verificou para recém-nascidos do sexo masculino. Dos 

recém-nascidos com peso superior a 4000g, 67% eram do sexo masculino (ρ = 0,000) 

(Tabela 17). Por sua vez, os valores mais elevados de todos os parâmetros (volume, 

número/concentração de TNC, MNC, CD34
+
, %CD34

+
/TNC e viabilidade) verificou-se 

para amostras de recém-nascidos com peso superior a 4000g (Tabela 16). 

O peso do bebé é um fator que afeta significativamente todos os parâmetros de 

qualidade de uma amostra de UCB. Depois de categorizar os valores de peso com uma 

diferença de 500g entre si, verificou-se um aumento gradativo de todos os parâmetros 

em função do aumento do peso (Tabela 16). Outros estudos efetuados relativamente a 

este fator verificaram uma relação entre o aumento de peso e o aumento de volume da 

amostra (94, 115), de TNC (93, 115), de MNC (93, 95) e de células CD34
+ 

(93, 94, 

115). 

Quanto à idade gestacional verificou-se que um aumento do tempo de gestação está 

associado a um aumento do volume de amostra e do número e concentração das três 

populações celulares, TNC, MNC e células CD34
+
 (Tabela 18). Estes resultados 

encontram-se de acordo com outros estudos que avaliaram o efeito da idade gestacional 

no UCB, relativamente ao volume (105, 109), ao número de TNC, MNC e células 

CD34
+ 

(93, 105) com o aumento da idade gestacional. Este fator está também associado 

ao peso do bebé, na medida em que se verificou maior idade gestacional para recém-

nascidos com peso mais elevado (ρ = 0,000). De entre os recém-nascidos com peso 

superior a 4000g, 49,01% nasceram com mais de 40 semanas de gestação (Tabela 19). 

Esta relação, já foi igualmente observada por outros autores (118, 119) 

Contudo, foi observado um decréscimo da % CD34
+
/TNC, apesar do aumento do 

número absoluto de células CD34
+
, com o aumento da idade gestacional (Figura 9). Ou 

seja, o UCB de recém-nascidos prematuros (≤ 37 semanas) tem menor volume, menor 

número de células totais mas é relativamente mais rico em células estaminais (Tabela 

18). Vários autores observaram este fenómeno (105, 120, 121, 122), sendo que as 

células progenitoras hematopoiéticas de recém-nascidos prematuros apresentaram maior 
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capacidade de auto renovação e proliferação, do que de recém-nascidos de idade 

gestacional normal (94, 105, 120, 122, 123, 124). Alguns destes autores concluíram, 

ainda, que esta observação se poderá dever à presença de populações mais primitivas de 

células estaminais em circulação (94, 123, 124). Desta forma, pode-se concluir que a 

variabilidade da % CD34
+
/TNC dever-se-á provavelmente a um fator relacionado com a 

circulação das células CD34
+
, durante a gestação.  

Durante o desenvolvimento intrauterino do feto, as células progenitoras 

hematopoiéticas encontram-se em circulação no sangue periférico do feto. Estas migram 

até novos sítios para estabelecer a hematopoiese nos tecidos hematopoiéticos 

subsequentes. Ao longo do tempo de gestação ocorrem alterações na frequência de 

células progenitoras em circulação, de acordo com as mudanças sequenciais dos sítios 

de hematopoiese, durante a ontogenia. A maior quantidade de células progenitoras em 

circulação surge durante a última transição da hematopoiese, do fígado para a medula 

óssea. Além disto, após o nascimento, esta mobilização termina, traduzindo-se numa 

redução da quantidade de células progenitoras em circulação (106, 122, 123, 125). 

Quanto aos fatores obstétricos, foram avaliados o tipo de parto e o número de recém-

nascidos por parto, os quais demonstraram afetar significativamente as amostras de 

UCB. Relativamente ao tipo de parto, verificou-se um aumento significativo do número 

de TNC, MNC e de células CD34
+
, bem como da viabilidade das células CD34

+
, para 

partos vaginais. No entanto, a viabilidade total da amostra encontra-se superior em 

casos de parto por cesariana (Tabela 20).  

Os resultados apresentados por outros estudos não propõem uma tendência geral. 

Vários autores referem que o volume (105, 109, 126, 127), o número de TNC (105, 

127) e o número de CD34
+ 

(94, 95, 105) aumentam em caso de parto por cesariana, 

enquanto outros afirmam que não existe qualquer influência em nenhum dos parâmetros 

avaliados (124, 128). Contudo, existem também estudos que suportam os resultados 

observados neste trabalho apontando para um aumento do número de TNC (93, 103, 

104, 129, 130), do número de MNC (95) e do número de células CD34
+
 (103, 130) em 

casos de parto vaginal. A multiplicidade de resultados referidos poderá dever-se aos 

diferentes métodos de colheita utilizados, uma vez que no parto, quer seja vaginal ou 

por cesariana, a colheita pode ser realizada in utero ou ex utero. Todavia, a 

Crioestaminal recomenda que os profissionais de saúde realizem a colheita com a 
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placenta in utero, e como tal os resultados obtidos neste estudo são referentes a este 

método. São vários os autores que afirmam que a colheita com a placenta in utero, para 

além de ser mais rápido e simples, é o melhor método para a colheita de UCB, uma vez 

que permite obter melhores resultados em termos de volume e de número de células das 

diferentes populações (97, 110, 113, 127, 131). Neste estudo, ao comparar o tipo de 

parto, verificou-se que no caso de parto por cesariana há uma diminuição do número de 

TNC, MNC e de células CD34
+
 em relação a amostras de partos vaginais. Estes 

resultados podem ser, em parte, explicados pelo stress fetal que ocorre durante o parto 

vaginal. Tem sido demonstrado que parâmetros representativos do stress neonatal, 

como o prolongamento do tempo de parto, um menor índice de apgar e um pH mais 

baixo do sangue arterial do feto, se relacionam com o maior número de TNC e células 

CD34
+
 (132, 133). Além disto, durante o parto vaginal, ocorre a ativação de citocinas e 

fatores de crescimento que induzem a mobilização de células progenitoras para a 

circulação fetal. Esta mobilização de células CD34
+
 é normalmente acompanhada por 

leucocitose, aumentando também o número de TNC e MNC (128, 132, 133). 

Quanto ao número de recém-nascidos por parto, foram avaliados os parâmetros 

relativos à qualidade das amostras de UCB, em nascimentos gemelares ou de apenas um 

recém-nascido. Ao comparar as amostras dos dois grupos, verificou-se um aumento 

significativo do volume de amostra e do número e concentração das três populações 

celulares, para nascimentos de um recém-nascido (Tabela 21). Esta diferença pode estar 

associada à variação do peso, uma vez que 63,91% dos recém-nascidos gémeos tiveram 

menos de 2500g de peso (ρ = 0,000), mas também ao menor tempo de gestação (ρ = 

0,000), pois 95,79% dos recém-nascidos nasceram prematuros (≤ 37 semanas). Outros 

estudos que avaliaram este fator concluíram que, para nascimentos gemelares se verifica 

uma diminuição do volume de amostra e do número de células nucleadas (109, 134).  

Finalmente, em relação aos fatores maternos, foi estudada a idade da mãe e a 

presença e/ou o desenvolvimento de doenças durante a gravidez. Em relação ao último 

fator, foram avaliados os diferentes parâmetros para mães com algum tipo de patologia 

e mães ditas saudáveis e não se observou qualquer influência nos parâmetros analisados. 

Por outro lado, no que respeita à idade materna, verificou-se que amostras de UCB 

correspondentes a mães mais jovens apresentaram maior número de TNC, antes e após 

o processamento e maior número de MNC, apenas antes do processamento (Tabela 22). 

O número de MNC após o processamento não é afetado por este fator (ρ > 0,05), porém 
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observa-se uma tendência de aumento do número de MNC no BC para mães mais 

jovens. A idade da mãe afeta também a % CD34
+
/TNC, que se encontra mais ou menos 

estável nos diferentes intervalos de idade. A viabilidade total da amostra apresenta-se 

semelhante ao parâmetro anterior, tendo sido observado um ligeiro aumento da 

viabilidade em amostras correspondentes a mães mais velhas (Tabela 22). A relação 

entre a idade materna e o número e TNC já foi demonstrada noutros estudos, tendo-se 

observado, da mesma forma uma correlação negativa, ou seja quanto menor a idade, 

maior o número de TNC (95, 131). No entanto, outros autores afirmam que mães menos 

jovens apresentam maior número de TNC (130, 135) ou, por outro lado, que este fator 

não influencia nenhum dos parâmetros da qualidade de uma amostra de UCB (103, 104, 

105, 115). 

Contudo, esta diminuição do número e concentração das TNC e MNC pode, 

possivelmente dever-se ao envelhecimento da mãe, com o aumento da idade. O 

envelhecimento tem uma grande influência na proliferação e diferenciação das células 

estaminais hematopoiéticas, diminuindo assim a renovação e diferenciação da linhagem 

mieloide e linfoide (119, 136, 137). Visto que o sangue do cordão umbilical é colhido a 

partir da veia, e esta tem por função transportar os nutrientes e oxigénio da mãe para o 

feto, as células presentes no sangue da mãe, vão estar também, em parte, presentes no 

sangue do cordão umbilical (27). À medida que a idade aumenta, ocorre uma 

diminuição do número de células estaminais hematopoiéticas, e, consequentemente, do 

número de células da linhagem linfoide e mieloide (119, 136, 137) e como tal a % de 

CD34
+
/TNC no UCB é mais ou menos constante, uma vez que uma variação das células 

CD34
+
 resulta numa variação das TNC. Todavia, a viabilidade total de uma amostra de 

UCB, mantém-se mais ou menos constante nos diferentes intervalos de idade, o que 

quer dizer que embora haja menor número de células, estas estão ativas e viáveis.  

Neste estudo, para além destes fatores, foram também analisados outros fatores com 

possível impacto na qualidade das amostras de UCB, nomeadamente, o local de 

colheita, o tempo de transporte, a aparência da amostra e a contaminação 

microbiológica. Primeiramente, analisou-se o local onde foi realizada a colheita do 

UCB, seguida da análise do tempo de transporte até ao laboratório. Ao rececionar a 

amostra, avaliou-se a sua aparência visualmente e, numa fase posterior, a presença de 

contaminação microbiológica. 
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Para avaliar o efeito do local de colheita nas amostras de UCB, foram analisados os 

principais distritos com mais colheitas realizadas no intervalo de tempo estabelecido. De 

Portugal, os distritos Lisboa, Coimbra e Porto e, de Espanha, Madrid. De cada distrito, 

analisaram-se os dois hospitais/maternidades com maior número de colheitas. Ao 

comparar amostras de Portugal com amostras provenientes de Espanha, verificou-se 

que, em Portugal, o Hospital da Ordem da Lapa apresentou o valor médio mais elevado 

de volume de amostra colhido e maior viabilidade celular, enquanto em Espanha, o 

Hospital San José apresentou, em média, maior número de TNC e MNC (Tabela 23). 

Desta forma, foi possível verificar que a variação dos parâmetros não ocorreu no mesmo 

sentido do volume, o que confirma a tendência que tem vindo a ser discutida. No 

conjunto de amostras analisadas um aumento do volume não implica, obrigatoriamente, 

um aumento número de células, presentes nas amostras, na mesma ordem de grandeza. 

Outro parâmetro que também foi avaliado, em relação ao local de colheita foi a 

contaminação microbiológica. Em Portugal, destaca-se o distrito do Porto, 

nomeadamente o Hospital da Ordem da Lapa, que apresentou a menor percentagem de 

contaminação (4,58%), comparativamente aos restantes. Entre os hospitais avaliados de 

Espanha, a Clinica Santa Elena, apresentou menor percentagem de contaminação, 

11,67% (Figura 10). Apesar das instruções de recolha serem iguais para todos os 

hospitais, as taxas de contaminação variam consideravelmente. Esta variabilidade 

poderá estar relacionada com o procedimento de recolha e o método de desinfeção. 

Quanto ao tempo desde o parto ao processamento das amostras de UCB, foi possível 

verificar que este fator influenciou todos os parâmetros indicadores da qualidade das 

amostras de UCB, à exceção da viabilidade das células CD34
+
. Verificou-se, também, 

que as amostras com menos de 24h de tempo entre a colheita e o processamento 

apresentaram, maior volume e maior número de MNC, maior % CD34
+
/TNC e ainda 

maior viabilidade celular. No entanto as amostras que chegaram no intervalo entre 24h e 

48h apresentaram maior número de TNC e células CD34
+
 (Tabela 24). Relativamente ao 

número de MNC observou-se uma diminuição gradual ao longo do tempo, quer antes 

quer após o processamento, tendo sido observado o maior número e concentração no 

intervalo de tempo inferior a 24h. Este acontecimento é expectável devido à morte 

celular de monócitos e linfócitos com o tempo. Contudo, também se observou que no 

intervalo seguinte, 24h a 48h, ocorre um aumento do número de TNC e 

simultaneamente do número de células CD34
+
. Dado que o número de TNC que é 
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quantificado inclui o número de células CD34
+
, pode-se concluir que o aumento de 

TNC que se verifica no intervalo de 24h a 48h é devido ao aumento de células CD34
+
. 

Estudos referem que as células CD34
+
 têm capacidade de produzir fatores anti-

apoptóticos em combinação com citocinas, promovendo a sua manutenção (98, 138). 

Em relação ao volume, as diferenças observadas entre os grupos não estão 

diretamente relacionadas com o tempo entre o parto e o processamento, sendo apenas 

um reflexo da variabilidade das amostras de UCB. Coincidentemente, o grupo de 

amostras com o maior volume foi o de menor tempo entre o parto e o processamento, o 

qual também apresentou maior número de MNC e maior viabilidade celular. Estas 

observações poderão ser explicadas, hipoteticamente, pelo aumento de volume neste 

grupo, que favorece a manutenção da viabilidade celular por mais tempo, conseguida 

pela presença de fatores de crescimento e de citocinas, no plasma do cordão umbilical 

(108, 139). Neste estudo, amostras com baixa viabilidade celular estão associadas a 

volumes de UCB inferiores (ρ = 0,000). Em amostras com volumes baixos, a proporção 

de anticoagulante é maior, diminuindo, assim, a concentração dos fatores de 

crescimento e de citocinas, levando possivelmente a um desenvolvimento de apoptose 

celular mais acelerado (108, 139). A viabilidade celular é também influenciada pelo 

tempo entre o parto e o processamento. Estes dois parâmetros correlacionam-se 

negativamente, ou seja um aumento do tempo até ao processamento leva à diminuição 

da viabilidade celular total (r = - 0,466, ρ = 0,000) (Figura 11). Esta redução pode dever-

se à falência das células mais perecíveis, como os granulócitos mas também dos 

monócitos e linfócitos (33, 99). No entanto, também se verificou que este fator não 

influenciou a viabilidade das células CD34
+
 (ρ > 0,05). Estes resultados estão de acordo 

com outros estudos, que concluem que um aumento do tempo de transporte reduz a 

viabilidade total das amostras de UCB (98, 99, 110, 130, 131, 139). 

Portanto, perante estes resultados, conclui-se que a partir de 48h entre o parto e o 

processamento, o número e concentração das diferentes populações celulares diminuiu 

significativamente, e acentua-se quando o tempo foi superior a 72h. O impacto deste 

fator na qualidade das amostras de UCB também já foi estudado por outros autores, 

tendo sido verificado uma diminuição gradual do número de TNC e células CD34
+
 ao 

longo do tempo (130, 139, 140, 141). Ainda assim, as amostras processadas com tempo 

superior a 72 horas, apresentaram uma viabilidade total superior a 85%, o que constitui 

um bom resultado para amostras de UCB. 
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Aquando da receção da amostra de UCB, foi avaliada a aparência visualmente. Em 

2,86% das amostras foram detetados coágulos sanguíneos. Ao analisar este fator, 

verificou-se uma diminuição do número de TNC e MNC antes e após o processamento, 

para amostras com coágulos sanguíneos (Tabela 25). Estudos que analisaram a presença 

de coágulos, referem que a influência da atividade de coagulação nas amostras de UCB, 

pode estar a ser subestimada, referindo a atividade de coagulação como um fenómeno 

geral, e não específico de um tipo de células (142, 143). Lee e colaboradores 

observaram, ainda, pequenos agregados a nível microscópico, em amostras de UCB, de 

células nucleadas misturadas com cadeias de fibrina (143). 

Numa fase posterior do processamento, foi também avaliada a contaminação 

microbiológica das amostras de UCB. Desta forma, a contaminação, além de ser um 

critério de qualidade das amostras de UCB, foi também considerado, nesta análise, um 

fator com possível impacto nos restantes parâmetros. Assim sendo, após a análise dos 

resultados, verificou-se que amostras contaminadas apresentaram menor volume de 

UCB, menor número e concentração de TNC, MNC e células CD34
+
 e menor 

viabilidade celular (Tabela 26). Mais ainda, observou-se que, 88,85% das amostras com 

contaminação corresponderam a partos vaginais, comparativamente a 11,15% 

correspondentes a partos por cesariana (ρ = 0,000) (Tabela 27). Apesar de todos os 

cuidados de higiene, um parto não é um procedimento limpo ou mesmo estéril, sendo, 

por isso, considerado o principal fator responsável pela presença de contaminação 

microbiológica nas amostras de UCB (89, 107, 144). No caso de parto vaginal, tanto o 

bebé, como o cordão umbilical ou a placenta entram em contacto com a flora bacteriana 

e fúngica da mucosa vaginal. Adicionalmente, devido à proximidade anatómica ao reto, 

poderá ocorrer uma potencial contaminação através da flora intestinal (89). De facto, a 

partir da análise realizada neste estudo, 9,21% do total de amostras de UCB, 

apresentaram contaminação microbiológica, na maior parte dos casos por 

microrganismos de origem humana, sobretudo da flora intestinal e vaginal, como 

Bacteroides (19,68%) e Escherichia (15,02%), (Tabela 8), à semelhança do que foi 

verificado noutros estudos (89, 102, 107, 144, 145). Dado que a contaminação é 

predominantemente da flora feminina, pode-se descartar possíveis contaminações que 

possam ocorrer durante o processamento e armazenamento. 

Portanto, é expectável a ocorrência de contaminação de amostras de UCB durante o 

processo de colheita, no entanto pode ser reduzida com melhores e mais intensivas 
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técnicas de desinfeção, bem como a instrução dos profissionais de saúde que realizam 

este procedimento. Alguns autores afirmam ter obtido uma redução significativa da 

percentagem de contaminação após otimização e melhoria do procedimento de colheita 

(89, 107, 134, 146). Assim sendo, considera-se que seria benéfico uma formação mais 

ativa dos profissionais de saúde, disponibilização de mais informação e realização de 

mais ações de sensibilização, por forma a uniformizar e aprimorar a colheita de UCB. 

Contudo, é possível a utilização de amostras com algum tipo de contaminação, no 

entanto é necessário uma avaliação cuidadosa do agente contaminante, sendo 

recomendada a administração profilática de antibióticos, para os quais o agente 

contaminante é sensível (107, 144, 147, 148). Alguns estudos verificaram que o 

transplante de amostras contaminadas não afetou a cinética do enxerto, e como tal, não 

obtiveram diferenças significativas entre o grupo de pacientes que receberam este tipo 

de amostras e o grupo que recebeu enxertos sem contaminação (147, 148). 
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5.1.3. Análise da Correlação dos Parâmetros Laboratoriais de Amostras de 

Tecido do Cordão Umbilical 

 

Nas amostras de tecido do cordão umbilical foi analisada a correlação entre os 

parâmetros laboratoriais considerados, para a avaliação da qualidade destas amostras, 

através da Correlação de Spearman. Assim, foi possível verificar que todos os 

parâmetros se relacionam entre si, exceto entre o número e concentração das MSC e a % 

CD45
+
, uma vez que a correlação não é significativa (ρ = 0,476). A relação entre os 

restantes parâmetros é significativa ao nível de significância α = 0,01, menos entre peso 

do UC e a viabilidade das MSC, cuja correlação é significativa ao nível de significância 

α = 0,05 (Tabela 28). 

No que respeita à relação entre o número e concentração de MSC verificou-se que 

esta é claramente linear, uma vez que tanto o coeficiente de Pearson como o de 

Spearman é igual a um (r = 1,000), o que era expectável, dado que o cálculo da 

concentração foi realizado através do número de MSC. Como tal, os coeficientes de 

correlação obtidos entre estes parâmetros em relação aos restantes são iguais para 

ambos (Tabela 28). Relativamente a estes parâmetros, destaca-se a relação entre o 

número e concentração com a % de células CD90
+
, r = 0,570, ρ = 0,000 e com a 

viabilidade das MSC, r = 0,591, ρ = 0,000, que apresentaram uma correlação positiva, 

de intensidade moderada (Figura 11). Estes resultados eram esperados, uma vez que as 

MSC expressam positivamente antigénios CD90, sendo por isso utilizado regularmente 

como marcador celular na identificação e caracterização destas células (31, 149). O 

número e concentração das MSC também está correlacionado com a viabilidade das 

MSC, o que quer dizer que as células que foram contadas encontravam-se viáveis.  

A relação entre a % de células CD45
+
e os outros parâmetros selecionados também 

foi avaliada, tendo sido obtida uma correlação negativa e significativa com o peso do 

UC, mas de magnitude negligenciável, r = - 0,091, ρ = 0,000, bem como com a % de 

células CD90
+
, que se correlaciona de forma fraca r = - 0,335, ρ = 0,000 (Tabela 28). 

Estes resultados também eram previsíveis, visto que o CD45 é um antigénio expresso na 

superfície de todos os leucócitos e as MSC não o expressam, são negativas para CD45 

(31, 150) daí que não existe qualquer correlação entre a % de células CD45
+
 e o 

número/concentração de MSC. Na associação entre a % células CD45
+
 e a % de células 
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CD90
+
 existe uma correlação negativa e significativa, r = - 0,335, ρ = 0,000, mas de 

intensidade fraca. A correlação negativa observada nesta associação indica que, quando 

uma variável aumenta, a outra decresce, ou seja, quanto mais pura é a suspensão celular, 

maior a % de células CD90
+
, e menor a % de células CD45

+
. É importante a 

quantificação de células CD45
+ 

para, quando a amostra for utilizada para fins 

terapêuticos, haver previamente o conhecimento da quantidade de leucócitos presentes 

na amostra de UC e assim minimizar o risco de rejeição (84, 151). 

Quanto ao peso do cordão umbilical, verificou-se que existe uma correlação positiva, 

significativa, ao nível de significância α = 0,01 entre este parâmetro e o número e 

concentração de MSC, r = 0,264, ρ = 0,000 e a % de células CD90
+
, r = -0,169, ρ = 

0,000 mas de intensidade fraca, em ambos (Tabela 28). No entanto, nestes resultados 

deverá ter-se em conta que este parâmetro se refere ao peso inicial da amostra que foi 

rececionada no laboratório, e não ao peso de cordão que foi processado e posteriormente 

criopreservado. Para a otimização do processamento de tecido, fez-se uma normalização 

do volume final de tecido a ser criopreservado, podendo variar entre 5 mL e 20 mL 

(dados não analisados). Apesar desta normalização, observou-se uma tendência, de que 

quanto maior o peso, maior o número e concentração de MSC.  
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5.1.4. Análise de Fatores que Influenciam a Qualidade das Amostras de 

Tecido do Cordão Umbilical 

 

Analogamente ao que foi realizado para as amostras de UCB, foi avaliado o impacto 

dos diferentes fatores na qualidade das amostras de UC, designadamente nos diversos 

parâmetros considerados relevantes para amostras de cordão umbilical. Assim, para as 

amostras de UC digerido foram analisadas as variações (aumento ou diminuição 

relativos) do peso do cordão, do número, concentração e viabilidade das MSC e também 

da percentagem das células CD45
+
 e CD90

+
. Por outro lado, em amostras de UC 

macerado, foi analisada a capacidade proliferativa das MSC. A contaminação 

microbiológica foi estudada em ambos os procedimentos.  

Primeiramente foram analisados os fatores neonatais, que compreendem o sexo, peso 

e idade gestacional do recém-nascido. Relativamente ao sexo do recém-nascido não se 

observou qualquer influência deste fator nos parâmetros analisados (ρ > 0,05). Quanto 

ao peso do recém-nascido, verificou-se um aumento do número e concentração das 

MSC para o grupo de recém-nascidos com menos de 2500g. Foi também neste grupo 

que se observou maior viabilidade de MSC, a qual diminui progressivamente com o 

aumento do peso. Recém-nascidos com peso entre 2501g e 3000g apresentaram maior 

% de células CD90
+
. Por outro lado, observou-se uma tendência de maior peso do 

cordão umbilical para recém-nascidos com maior peso (> 4000g). Por este motivo, 

observou-se um ligeiro aumento do número e concentração de MSC para esta categoria 

de peso do bebé (Tabela 29). O peso do recém-nascido poderá estar relacionado com a 

idade gestacional (ρ = 0,000).  

A idade gestacional mostrou afetar significativamente todos os parâmetros 

considerados, desde o peso do cordão umbilical, número, concentração e viabilidade das 

MSC, até à % de células CD90
+
, excetuando a % de células CD45

+
.Desta forma, foi 

possível observar que o grupo de recém-nascidos com idade gestacional inferior a 37 

semanas apresenta valores mais elevados dos parâmetros afetados, tendo sido 

verificado, simultaneamente, uma diminuição gradual destes, com o aumento do tempo 

de gestação (Tabela 30). 

Assim, ao relacionar o peso do recém-nascido com a idade gestacional, verificou-se 

que 73,5% dos bebés com menos de 2500g eram prematuros, pelo que um menor peso 



94 

 

do recém-nascido está associado a um menor tempo de gestação (ρ = 0,000). Amostras 

de bebés prematuros e com menor peso apresentaram maior número, concentração e 

viabilidade das MSC, e também, a uma maior % de células CD90
+ 

(Tabela 29-30). Mais 

ainda, 91,5% das amostras de bebés prematuros apresentaram capacidade proliferativa 

(Tabela 31), o que pode estar relacionado com o maior número, concentração e 

viabilidade das MSC. Outros estudos, embora realizados em amostras de UCB, 

concluíram que o número/concentração de MSC é maior em recém-nascidos prematuros 

e apontam para uma diminuição da frequência de MSC circulantes, com o aumento da 

idade gestacional (152, 153, 154, 155). Javed e colegas pensam que as MSC possam 

circular em maior frequência em recém-nascidos prematuros, uma vez que é um período 

da gravidez em que ocorre um desenvolvimento mais acelerado do osso, cartilagem e 

deposição de gordura, cujos tecidos derivam, em parte, das MSC (152). Por outro lado, 

Yu e colaboradores colocam a hipótese de as MSC poderem migrar, juntamente com as 

células estaminais hematopoiéticas (HSC), de um local de hematopoiese para outro, até 

à medula óssea. Esta migração está quase completa nos recém-nascidos com idade 

gestacional superior (156). Estes investigadores colocam ainda a possibilidade de que à 

medida que o tempo de gestação avança, as células hematopoiéticas, em particular 

linfócitos e macrófagos, ficarem gradualmente maduros, e poderem inibir a proliferação 

das MSC (156). 

Quanto aos fatores obstétricos analisados, designadamente o tipo de parto e o número 

de recém-nascidos por parto, verificou-se que apenas o primeiro fator influenciou 

significativamente todos os parâmetros, tendo sido observado um aumento notável do 

número, concentração e viabilidade das MSC, e da % de células CD45
+
 e CD90

+
, para 

partos por cesariana (Tabela 32). Além disto, ao relacionar o tipo de parto com a 

capacidade proliferativa das MSC, verificou-se que 93,84% das amostras de bebés 

nascidos de parto por cesariana apresentaram capacidade proliferativa (Tabela 33). Estes 

resultados podem estar relacionados, em parte, pela relação entre o tipo de parto e a 

idade gestacional (ρ = 0,000) e o peso do recém-nascido (ρ = 0,011). Neste caso, 

58,75% dos recém-nascidos prematuros nasceram por cesariana e 62,22% dos bebés 

tinham peso inferior a 2500g.  

No que respeita ao número de recém-nascidos por parto, verificou-se que este fator 

não influencia significativamente os parâmetros indicadores da qualidade das amostras 

de UC, com exceção da viabilidade das MSC (ρ = 0,036), que se mostrou superior em 
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caso de dois recém-nascidos por parto. Neste estudo, cerca de 77,78% das amostras 

referentes a partos gemelares, foram provenientes de partos por cesariana (ρ =0,017), e 

94,44% apresentavam peso inferior a 3000g (ρ = 0,000). Dado que amostras de recém-

nascidos provenientes de partos por cesarina e com menor peso apresentaram maior 

viabilidade celular, estes dados podem, de certa forma, explicar os resultados obtidos. 

Relativamente aos fatores maternos analisados, a idade da mãe e a presença e/ou 

desenvolvimento de doenças durante a gravidez, não se verificou qualquer influência 

destes fatores nos parâmetros indicadores da qualidade de amostras de UC (ρ > 0,05).  

Por fim, para avaliar o impacto dos restantes fatores selecionados na qualidade das 

amostras de UC, foram também analisados o local de colheita, o tempo de transporte, a 

aparência da amostra e a contaminação microbiológica.  

A partir da análise dos oito hospitais/maternidades selecionados para o estudo, com 

maior número de colheitas realizadas no intervalo de tempo estabelecido, foi possível 

observar que este fator também afeta significativamente a qualidade das amostras de 

UC. Assim, foi possível observar que as amostras provenientes da Maternidade Bissaya 

Barreto apresentaram maior peso de cordão umbilical, em média, 28,96g, seguindo-se 

as amostras vindas do Hospital da Ordem da Lapa, com 28,64g. Contudo, são as 

amostras procedentes da Maternidade Daniel de Matos que apresentam maior número e 

concentração de MSC e maior % de células CD90
+
. Desta forma, foi possível verificar 

que a colheita de cordão umbilical é muito variável, entre 11,99g e 28,96g em média, 

destacando-se as amostras de UC dos hospitais de Espanha, cujos pesos de cordão 

umbilical registados são muito inferiores comparativamente às amostras de UC dos 

hospitais de Portugal (Tabela 34). Embora, as instruções de colheita sejam iguais para 

todos os hospitais/maternidades, existe uma grande variabilidade no que respeita ao 

peso do cordão umbilical que é colhido. O procedimento indica que se deve cortar um 

fragmento do cordão, o mais linear possível, com cerca de 30 cm. Contudo, nem sempre 

é possível cortar um fragmento com este tamanho, por vários motivos, como a própria 

aparência e tamanho do cordão ou dificuldades durante a colheita, ficando assim ao 

critério do profissional de saúde que realiza a colheita.  

Em relação ao local de colheita, foi ainda avaliado outro parâmetro, designadamente, 

a contaminação microbiológica das amostras de UC. Esta, por sua vez acompanhou a 

contaminação das amostras de UCB, na medida em que, de Portugal, destaca-se 
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novamente o distrito do Porto, em particular o Hospital da Ordem da Lapa com menor 

percentagem de contaminação (9,52%), e dos hospitais de Espanha, a Clínica Santa 

Elena (27,78%) (Figura 12). Sobre este fator, à semelhança do que foi analisado nas 

amostras de UCB, esta variabilidade parece estar relacionada com o procedimento de 

recolha. 

Quanto ao tempo desde o parto ao processamento, este fator mostrou afetar o 

número, concentração e viabilidade das MSC, bem como a % de células CD45
+
 e 

CD90
+
. As amostras cujo tempo desde o parto ao processamento foi inferior a 24h e 

entre 24h a 48h, apresentaram valores mais elevados de todos os parâmetros indicadores 

da qualidade nas amostras de UC. Nos intervalos de tempo seguintes, observou-se uma 

redução bastante considerável destes parâmetros, isto é, a partir das 48h de tempo entre 

o parto e o processamento, o número, concentração e viabilidade das MSC diminuem 

progressivamente, bem como a % de células CD90
+ 

(Tabela 35). A maioria dos estudos 

realizados com amostras de tecido do cordão umbilical utilizou amostras com tempo 

máximo de 48h após a colheita (157, 158, 159, 160). Por exemplo, Romanov e colegas 

utilizaram amostras com 6h a 12h entre a colheita e o processamento, tendo isolado com 

sucesso MSC, com posterior diferenciação nas linhagens adipogénica e osteogénica 

(158). Wang e colaboradores processaram amostras de UC com 24h após a colheita, e 

conseguiram isolar células com capacidade de diferenciação na linhagem da 

mesodérmica (159). Ou ainda, Christodoulou e parceiros que usaram amostras de tecido 

48h depois da colheita, cujas células apresentaram potencial para diferenciação 

osteogénica (160).  

Simultaneamente, ao analisar as quatro categorias que foram consideradas para o 

tempo desde o parto ao processamento, verificou-se que todas as amostras de UC 

macerado que foram processadas até às 24h apresentaram capacidade proliferativa. A 

maior percentagem de amostras sem capacidade proliferativa encontrou-se na categoria 

de tempo superior a 72h (18,30%). De acordo com os resultados obtidos, quanto maior 

o tempo entre o parto e o processamento, menor a capacidade de as células proliferarem 

(ρ = 0,000) (Tabela 36). Estes resultados poderão dever-se ao menor número, 

concentração e viabilidade das MSC que se verifica neste intervalo (tabela), 

provavelmente devido ao aumento dos níveis de apoptose celular. Também a 

contaminação microbiológica de amostras de UC digerido se relaciona com este fator (ρ 

= 0,000) e da mesma forma, um aumento do tempo entre o parto e processamento leva a 
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um aumento da contaminação, possivelmente devido à multiplicação dos 

microrganismos presentes na amostra ao longo do tempo. Das amostras com tempo 

superior a 72h, 40,22% apresentaram contaminação microbiológica, tendo sido 

verificado um aumento progressivo desta com o tempo (ρ = 0,000) (Tabela 37).  

Desta forma, uma redução do tempo entre a colheita e o processamento poderá ter 

um impacto positivo na qualidade das amostras de tecido do cordão umbilical, quer 

sejam processadas por maceração ou por digestão enzimática.  

Depois de analisado o local de colheita e o tempo desde o parto ao processamento, 

foi avaliada a aparência das amostras de UC visualmente. Sobre este fator, verificou-se 

que amostras com muita geleia de Wharton, tinham maior número, concentração e 

viabilidade de MSC e também maior % de células CD90
+
 (Tabela 38), como era 

expectável, uma vez que está descrito que é na geleia de Wharton que se encontram as 

células estaminais mesenquimais (159, 160, 161, 162). Assim, ao relacionar a aparência 

com a capacidade proliferativa, verificou-se que estes dois parâmetros estavam 

associados (ρ = 0,000), sendo que 95,27% das amostras com muita geleia de Wharton 

apresentaram proliferação celular (Tabela 39). Como era de esperar, a % de células 

CD45
+
 encontrou-se superior em amostras com muito sangue no interior dos vasos 

sanguíneos (Tabela 38).  

Numa fase posterior foi avaliada a contaminação microbiológica, quer de amostras 

de UC digerido como de UC macerado. Para as amostras de UC digerido avaliou-se o 

impacto deste fator nos parâmetros indicadores de qualidade deste tipo de amostras. 

Desta forma, verificou-se que as amostras não contaminadas apresentaram maior 

número, concentração e viabilidade de MSC e também maior % de células CD45
+
 e 

CD90
+
 (Tabela 40). Por outro lado, em amostras de UC macerado, 99,97% das amostras 

que apresentaram proliferação celular, não possuíram contaminação microbiológica (ρ = 

0,000) (Tabela 41).  

Os microrganismos mais predominantes pertencem ao género Enterococcus 

(42,61%), seguindo-se Bacteroides (18,42%) e Escherichia (17,56%), de origem 

humana, normalmente encontradas na flora comensal do intestino e da vagina (Tabela 

13). Contudo, é expectável que a contaminação das amostras de UC seja proveniente da 

flora feminina, devido ao contacto do cordão umbilical com a mucosa vaginal e à 

proximidade anatómica ao reto (89). Desta forma, a desinfeção do cordão umbilical é 
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um dos procedimentos cruciais no momento da colheita, e são vários os fatores que 

podem contribuir para o aumento da contaminação. Por exemplo, uma desinfeção 

ineficiente aquando da colheita, o tempo entre a colheita e o processamento é também 

um fator crítico, porque permite que ocorra multiplicação dos microrganismos presentes 

na amostra, aumentando a carga microbiana. E ainda, a dose de antibiótico que é 

aplicada, quando a amostra chega ao laboratório pode não ser suficiente, para suprimir a 

contaminação. O tempo que a amostra permanece imersa na solução de antibióticos ou 

até mesmo o perfil de resistência do microrganismo podem afetar a contaminação 

microbiológica em amostras de UC.  
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CAPÍTULO 6: Conclusão 

 

 

O cordão umbilical é uma importante fonte de células estaminais, quer ao nível do 

sangue como do tecido. No entanto o número de células que cada amostra contém é, 

ainda, um dos fatores limitantes da sua aplicação. Este número parece ser condicionado 

por diferentes fatores relacionados com o recém-nascido, a mãe e o parto. 

Nas amostras de UCB, fatores como o sexo, peso e idade gestacional do recém-

nascido, bem como o tipo de parto, a idade da mãe e o número de recém-nascidos por 

parto demonstraram afetar a qualidade destas amostras. No entanto, a presença e/ou 

desenvolvimento de doença durante a gravidez não teve qualquer influência 

significativa nos parâmetros considerados da qualidade das amostras de UCB. Por outro 

lado, nas amostras de UC, o peso do recém-nascido, a idade gestacional e o tipo de 

parto mostraram afetar a qualidade destas amostras. Os fatores que estão relacionados 

com o bebé, o parto ou a mãe não podem ser controlados ou adaptados, ao contrário de 

outros fatores, como o método de colheita e as condições de transporte. Neste estudo 

verificou-se que uma redução do tempo entre a colheita e o processamento, como 

também uma otimização do processo de colheita com melhores práticas de desinfeção, 

poderão contribuir para uma maior qualidade das amostras. Desta forma, uma avaliação 

e monitorização do impacto dos mesmos são essenciais para a melhoria contínua dos 

processos de criopreservação. Contudo, será também necessário, numa fase posterior, 

uma avaliação aprofundada do impacto da temperatura de transporte neste tipo de 

amostras. Além disto, uma avaliação dos procedimentos de criopreservação, como os 

métodos de processamento utilizados e o controlo de qualidade que é realizado, também 

seria proveitoso para um maior sucesso do processo de criopreservação.  

Em suma, será necessário um maior conhecimento sobre as células estaminais e os 

respetivos mecanismos, durante a gravidez, para uma melhor compreensão da influência 

destes fatores na qualidade das amostras. Assim, poderá ser possível uma otimização da 

colheita e uma melhoria do processo de criopreservação de sangue e tecido do cordão 

umbilical. O objetivo final é a disponibilização de amostras de UCB e UC com elevada 

qualidade e desta forma contribuir para um maior efeito terapêutico e maior sucesso na 

transplantação.  
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