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Por meio deste termo PERMITEM E AUTORIZAM  as empresas CRIOGÊNESIS Clínica de Apoio Diagnóstico e 
Terapia Celular Ltda. – inscrita no CNPJ/MF sob n°05.547.079/0001-99, situada na Rua Américo 
Brasiliense, 1000, Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP, CEP 04715-002, clínica médica devidamente 
inscrita no CRM sob o n° 34.713 e CRIOGÊNESIS Biotecnologia Ltda.- inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
07.796.165/0001-60, situada na Rua Américo Brasiliense, 1000, Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP, 
CEP 04715-002, a proceder à coleta, o processamento e a criopreservação do Sangue do Cordão Umbilical 
e Tecido de Cordão Umbilical do recém-nascido, doravante denominados SCU e TCU, imediatamente, após 
a realização do parto a ser realizado no 
Hospital________________________________________________. Os pais declaram, sob as penas da 
lei, a veracidade das informações, como também terem pleno conhecimento das condições relativas ao 
conjunto de procedimentos que constituem a coleta e as subsequentes intervenções, assim como ao 
CONTRATO DE ADESÃO, que faz parte integrante deste termo. 
 
Nós entendemos que: 
 
I. Das considerações preliminares: 
a. A CRIOGÊNESIS manterá todas as informações referentes à coleta de SCU e TCU de forma confidencial. 
 
II. Da coleta do SCU e/ou TCU: 
a. A Criogênesis enviará um coletador devidamente treinado para COLETAR ou AUXILIAR NA COLETA do SCU e TCU 
do(a) meu(minha) filho(a). 
b. A coleta somente será realizada nas condições determinadas pelo Ministério da Saúde: trabalho de parto sem 
anormalidades, ausência de sofrimento fetal grave, temperatura materna inferior a 38 graus Celsius durante o 
trabalho de parto, idade gestacional igual ou superior a 32 semanas, bolsa rota há menos de 18 horas e ausência de 
processos infecciosos durante a gestação ou doenças que possam interferir com a vitalidade placentária. 
c. A responsabilidade da coleta é da Criogênesis, jamais transferindo o ônus desta responsabilidade ao obstetra ou à 
maternidade. 
 
III. Do Transporte ao Laboratório de Processamento de SCU e TCU: 
a. O transporte deverá ser realizado por empresas ou pessoas indicadas pela Criogênesis. 
 
IV. Dos Testes: 
a. Será coletada amostra de sangue materno na hora do parto ou em até 48 horas pós parto e serão realizados os 
seguintes exames sorológicos: HIV (AIDS), Sífilis, HTLV, Chagas, Hepatite B e C, Citomegalovírus e Toxoplasmose). 
 
V. Da Documentação: 
Devemos providenciar e entregar todos documentos solicitados pela área técnica e administrativa da Criogênesis. 
Autorizamos o setor técnico da Criogênesis a revisar toda documentação contendo informações clínicas. 
 
VI. Da compreensão e Entendimento: 
Li, compreendi e dirimi todas as minhas dúvidas referentes a este termo. Como também, tive a mesma oportunidade 
de dirimir minhas dúvidas sobre o “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA HEMOTERÁPICA 
PARA CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO”. Não havendo mais questionamento de ordem administrativa e 
técnica, consinto com a coleta do SCU e TCU. 
 
 
 
Local: _________________________________            Data: ___________________________________ 
 
______________________________________             _______________________________________ 
Assinatura da mãe                               Assinatura do pai 
 

Nome da mãe do bebê: _________________________________________________________________ 

RG n.º _______________________________ CPF n.º ________________________________________                  

Nome do pai do bebê: _________________________________________________________________ 

RG n.º _______________________________ CPF n.º ________________________________________                    

 


