
 

 

 

Deliberação nº 23, de 13 de agosto de 2014. 
 

Deliberação do Conselho Diretor sobre 
autorização para criogenia do cordão 
umbilical. 

 
Considerando a utilização das células tronco hematopoiéticas (responsáveis 

por formar células de sangue) para o tratamento de doenças sanguíneas e, 

também porque outras doenças poderão ser tratadas com células tronco 

mesenquimaais (responsáveis por formar tecidos) e ambas estarem presentes 

no sangue do cordão umbilical e placenta,  

 

O Conselho Diretor da CAMARJ resolve: 

 

1. Prestar o serviço de CRIOGENIA do sangue do cordão umbilical dos recém-

natos através e EXCLUSIVAMENTE de seu serviço credenciado para tal fim e 

nas condições abaixo: 

a) A CAMARJ arcará com o pagamento da coleta do 

sangue do cordão umbilical, do transporte do material até o 

laboratório do serviço credenciado, do processamento do 

sangue, da realização dos testes e análises, do 

congelamento e do armazenamento por 12 (doze) meses a 

partir da data da coleta. 

b) A CAMARJ se responsabilizará, também, pelo envio das 

células armazenadas para os centros de tratamento a 

benefício do recém-nato. 

 

2. Caberá ao associado optante da criogenia do cordão umbilical do recém-nato 

o custeio dos valores das anuidades estabelecidas no contrato de prestação de 

serviço credenciado, não cabendo a CAMARJ qualquer responsabilidade em 

relação aos pagamentos das referidas anuidades. 

 

3. Como este benefício só poderá ser realizado no serviço credenciado da 

CAMARJ, não efetuará ela qualquer reembolso ao associado, tanto quanto a 



 

 

coleta como ao processamento, criogenia e outros, assim como a anuidade 

pelo armazenamento do material, a partir do 13º mês da coleta. 

 

4. A CAMARJ autorizará a coleta da célula tronco do cordão umbilical do 

recém-nato, mesmo na hipótese de apenas o pai ser associado da CAMARJ. 

 

5. Esta Deliberação entrará em vigor a partir desta data, revogando a de nº 21 

de 08 de novembro de 2013. 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2014. 
Manoel de Brito Varela 

Presidente do Conselho Diretor 
 

 


