Que tal conhecer as vantagens das
~
células-tronco do cordão
umbilical para a sua famíla

Vamos ter um bebê! E agora?
Um passo muito importante foi dado na vida do casal. O momento tão especial chegou,
sua família está crescendo. A gestação é cercada de muita ansiedade e dúvidas.
Amamentação, cuidados durante a gestação, hora do parto, saúde do bebê... Por falar
em saúde, você já ouviu falar sobre o armazenamento das células-tronco do seu filho?
Convidamos você a conhecer mais sobre este procedimento, que vem se mostrando
como o futuro da medicina.
Este material traz, de forma bem objetiva, esclarecimentos sobre as etapas e os
processos para coleta e armazenamento de células-tronco. Além de tirar as principais
dúvidas dos casais grávidos sobre esse assunto.
Todas as informações contidas nesse material foram baseadas em estudos científicos
devidamente publicados e referendados.
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O que são Células-Tronco?

As células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, são células não
especializadas, não são células de pele, nem de coração, nem de músculo, elas ainda
não possuem uma “identidade” definida. Estas células têm como principais
características a capacidade de auto-renovação, formar células iguais a ela, e de
diferenciação, formar células especializadas, células de pele, de coração, entre
outras.
células indiferenciadas
capacidade de diferenciação
capacidade de auto-renovação

Existem três principais tipos de células-tronco: as embrionárias, as
adultas e as pluripotentes induzidas. No sangue do cordão umbilical,
encontramos as células-tronco adultas.
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O que são Células-Tronco? (continuação)
Além da divisão de acordo com a origem, as células-tronco são
separadas de acordo com o potencial de diferenciação em três
diferentes tipos, listados abaixo:

Totipotentes
Possuem o potencial de formar o ser humano por
completo (embrião, placenta, líquido amniótico)
Ex: Zigoto

Pluripotentes
São capazes de originar todas as células do
corpo de um indivíduo, exceto os anexos
embrionários
ex: Células-tronco embrionários

Multipotentes
Dão origem a todas as células que formam o seu
tecido de origem
ex: Células-tronco adultas do sangue de cordão
umbilical
Algumas células-tronco são capazes de formar qualquer
célula do corpo humano outras irão dar origem a todos os
tipos de células que formam um determinado tecido.
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O que são Células-Tronco do Cordão
Umbilical?

As células-tronco encontradas no sangue do cordão umbilical, são células-tronco
adultas, multipotentes. No sangue do cordão encontram-se células-tronco
mesenquimais e hematopoiéticas, estas últimas estão presentes em maior proporção
no sangue do cordão umbilical.
Dessa forma, as células-tronco do sangue de cordão umbilical junto com as célulastronco presentes na medula óssea são vistas como células formadoras do sangue e
hoje já são utilizadas para tratamento de mais de 80 doenças, das quais a grande
maioria são doenças hematológicas. Mas ainda estão sendo realizados estudos
visando usar essas células para tratamento de outras doenças, como doenças
neurológicas , que já mostram estudos inclusive em fase clínica.
O uso do sangue de cordão umbilical como fonte de células-tronco apresenta a
vantagem dessas células possuírem sistema imunológico mais imaturo, o que
possibilita uma menor exigência de compatibilidade para realização de transplante. A
coleta é um processo indolor, não invasivo, e após o processamento e a
criopreservação essas células são rapidamente disponibilizadas para utilização no
momento que for necessário.
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A importância das Células-Tronco do
Cordão Umbilical

As 3 fontes de células-tronco hematopoiéticas:

Cordão Umbilical
Medula Óssea

Sangue Periférico

A utilização do cordão apresenta algumas vantagens quando comparada com as
outras técnicas. A primeira vantagem é que utilizamos de um material que seria
descartado, além disso a coleta não apresenta risco e dor para a mãe nem para o
bebê. Essas células são mais jovens, o que diminui muito a chance de uma rejeição no
transplante. Em caso de utilização não necessita de uma total compatibilidade entre o
doador e receptor. Uma vez criopreservada, havendo a necessidade ela está
disponível imediatamente para utilização.
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A importância das Células-Tronco do
Cordão Umbilical (continuação)

?

Você sabia

hoje é possível tratar
mais de 80 doenças
~
com a utilização
de células-tronco?
Atualmente, existem mais de 80 doenças já sendo tratadas com as células-tronco do
cordão umbilical. Essas doenças são todas de fundo hematológico, levando-se em
consideração que são células-tronco hematopoiéticas.
Sabe que essas células apresentam um grande potencial para tratamento de outras
doenças, não somente as de fundo hematológico. Devido ao grande potencial dessas
células o mundo científico fica bastante mobilizado em pesquisas que mostrem a
possível chance de utilização dessas células para outras patologias. Temos como
exemplo: diabetes mellitus do tipo I, esclerose múltipla, lupus, paralisia cerebral, entre
outras.
A decisão pela criopreservação tem como objetivo guardar um material riquíssimo em
células-tronco, que possuem um elevado poder proliferativo e de diferenciação,
podendo ser utilizado no futuro para o tratamento de mais de 80 doenças já descritas
até agora.
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Tratamentos Atuais

O que é
e
alogênico
autólogo?

O transplante realizado com
células-tronco possui dois
modos de tratamento distintos,
alogênico e autólogo

Qual é a
diferença?

Transplante autólogo

Transplante alogénico

(utilizando as células-tronco
da própria pessoa).

(utilizando as células-tronco de
um doador compatível)

Compatibilidade Familiar
Ao armazenar o sangue do cordão umbilical do bebê, os pais estão reservando a possibilidade de
seu filho usufruir de um tratamento autólogo, assim como oferecendo a hipótese de um transplante
alogênico para um familiar direto (pais ou irmãos). A compatibilidade das células-tronco com o bebê
é de 100%, em qualquer fase de sua vida. Entre irmãos a compatibilidade é de 25%

Probabilidade de compatibilidade

100%

Bebê

25%

Irmãos

0,001%
Brasil
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4.1 Doenças com Tratamento Padronizado
Doenças para as quais o tratamento com células tronco do
cordão umbilical está comprovado, padronizado e generalizado

LEUCEMIA

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

Leucemia Linfóide Aguda (LLA)
Leucemia Mielóide Aguda (LMA)
Leucemia Aguda Bifenotípica
Leucemia Aguda Indiferenciada
Leucemia Linfóide Crônica (LLC)
Leucemia Mielóide Crônica (LMC)
Leucemia Mielóide Crônica Juvenil (LMCJ)
Leucemia Mielomonocítica Crônica Juvenil (LMMJ)

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICA
Anemia Refratária
Anemia Sideroblástica
Anemia Refratário com excesso de Blastos
Anemia Refratário com excesso de Blastos em transformação
Leucemia Mielomonocítica Crônica

LINFOMA
Linfoma de Hodgkin
Linfoma de não Hodgkins
Linfoma de Burkitt

DEFICIÊNCIAS HEREDITÁRIAS DAS PLAQUETAS
Trombocitopenia Amegacariocítica Congênita
Trombocitopenia de Glanzmann
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Doenças com Tratamento Padronizado (continuação)
ANEMIAS (DEFICIÊNCIAS OU MALFORMAÇÕES DOS
GLÓBULOS VERMELHOS)

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

Anemia Aplástica Severa
Anemia de Fanconi
Anemia Diseritropoética Congênita
Hemoglobinúria Paroxística Nocturna

DEFICIÊNCIAS HEREDITÁRIAS E GLÓBULOS
VERMELHOS
Anemia Falciforme
Talassemia Beta (Anemia de Cooley)
Anemia Diamond-Blackfan
Aplasia Pura dos Eritrócitos

IMUNODEFICIÊNCIAS COMBINADAS GRAVES
(DOENÇAS HEREDITÁRIAS DO SISTEMA IMUNITÁRIO)
SCID com Deficiência de Adenosina Deaminase
SCID Ligada ao Cromossomo-X
SCID com Ausência de Células T e B
SCID com Ausência de Células T e B normais
Síndrome de Omenn

NEUTROPENIAS (DOENÇAS HEREDITÁRIAS DO
SISTEMA IMUNITÁRIO)
Neutropenias: Síndrome de Kostmann
Neutropenias: Mielocatexia

NEOPLASIAS DA MEDULA ÓSSEA
Mieloma Múltiplo
Leucemia dos Plasmócitos
Macroglobulinemia de Waldenstrom
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Doenças com Tratamento Padronizado (continuação)
OUTRAS DOENÇAS HEREDITÁRIAS DO SISTEMA
IMUNITÁRIO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

Ataxia Telangiectasia
Síndrome do Linfócito nú
Imunodeficiência Comum Variável
Síndrome de DiGeorge
Linfo-histiocitose Hemofagocítica
Deficiência da Adesão Leucocitária
Doenças Linfoproliferativas
Doenças Linfoproliferativas ligadas ao Cromossoma X
Síndrome de Wiskott-Aldrich

DOENÇAS MIELOPROLIFERATIVAS
Mielofibrose Aguda
Mielofibrose
Polycythemia Vera
Trombocitemia Essencial

DOENÇAS FAGOCITÁRIAS
Síndrome de Chediak-Higashi
Doença Crônica Granulomatosa
Deficiência dos Neutrófilos em Actina
Disgenia Reticular

TRANSPLANTES PARA DOENÇAS HEREDITÁRIAS DO
SISTEMA IMUNITÁRIO E OUTROS ÓRGÃOS
Hipoplasia Cartilagem-Cabelo
Porfiria Eritropoética
Síndrome de Hermansky-Pudlak
Síndrome de Shwachman Diamond
Mastocitose Sistêmica
Síndrome de Pearson
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Doenças com Tratamento Padronizado (continuação)
TRANSPLANTES PARA DOENÇAS METABÓLICAS
HEREDITÁRIAS - MUCOPOLISSACARIDOSE

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

Síndrome de Hurler (Mucopolissacaridose tipo IH)
Síndrome de Scheie (Mucopolissacaridose tipo IS)
Síndrome de Hunter (Mucopolissacaridose tipo II)
Síndrome de Sanfilippo (Mucopolissacaridose tipo III)
Síndrome de Morquio (Mucopolissacaridose tipo IV)
Síndrome de Maroteau-Lamy (Mucopolissacaridose tipo VI)
Síndrome de Sly (Mucopolissacaridose tipo VII)
Mucolipidose

TRANSPLANTES PARA DOENÇAS METABÓLICAS
HEREDITÁRIAS - LEUCODISTROFIAS
Adrenoleucodistrofia
Doença de Krabbe
Leucodistrofia Metacromática
Doença de Pelizaeus-Merzbacher
Doenças de Acumulação dos Lisossomas
Doença de Niemann-Pick
Doença de Sandhoff
Doença de Wolman

TRANSPLANTES PARA OUTRAS DOENÇAS
METABÓLICAS HEREDITÁRIAS
Síndrome de Lesch-Nyhan
Osteopetrose

TUMORES SÓLIDOS NÃO ORIGINÁRIOS DO SANGUE
OU SISTEMA IMUNITÁRIO
Neuroblastoma
Meduloblastoma
Retinoblastoma
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4.2 Terapias em
Ensaios Clínicos
Um ensaio clínico é o estudo em
humanos de uma terapia de
recurso que não foi ainda adotada
como padronizada. As fases dos
ensaios clínicos em humanos são
definidas da seguinte forma:

Fase 1: Estudo de segurança com objetivo de
avaliar a tolerância à terapia.

Fase 2: Estudo mais amplo para medir a eficácia da
terapia em estudo comparativamente a um
grupo de controle.

Fase 3: Estudo com dimensão ainda maior que a dos
anteriores que visa comparar diversos parâmetros
como, por exemplo, a dose e o tipo de administração,
bem como monitorar possíveis efeitos secundários
antes do produto ser lançado no mercado.

Fase 4: Estudo com o objetivo de identificar benefícios da
terapia bem como as condições favoráveis à sua
utilização e também eventuais riscos ainda não
identificados.
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Terapias em Ensaio Clínico (continuação)

DOENÇAS NEUROLÓGICAS

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO
Fase 2

Autismo

Fase 1
Fase 2

Paralisia Cerebral

Fase 2

Fase 2
Fase 1
Fase 2

Perda Auditiva (sensoneural adquirida)
Encefalopatia Isquêmica-Hipóxica(HIE)
Lesão Medular

DOENÇAS AUTO-IMUNES
Esclerose Lateral Amiotrófica

Fase 2
Fase 1
Caso reportado
Fase 2

ALOGÊNICO

AUTÓLOGO

Caso Reportado

Fase 1

Fase 1
Fase 2 placenta

Doença de Crohn

Fase 3 Astic

Fase 3 Prochymal
Fase 2 Athersys

Diabetes tipo 1
Doença do Enxerto Contra Hospedeiros
Transplante Renal com Células Estaminais
Lupos

Fase 2
Fase 3 Prochymal crianças
Fase 3 Prochymal adultos
Fase 2
Fase 1

Revisão de Ensaios
Fase 1, notícias
Fase 2 placenta
Fase 1

Esclerodermia

Revisão de Ensaios
Fase 2

Esclerose Múltipla
Artrite Reumatóide

Fase 1

Caso Reportado
Fase 2 SCOT
Fase 2 CD34+
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Terapias em Ensaio Clínico (continuação)

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

ALOGÊNICO

Malformações Congênitas
Suporte para cirurgia cardíaca aberta
Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo
Enxerto Vascular
Isquemia

AUTÓLOGO

Fase 1
Fase 1
Fase 1, episódio

Fase 2

Isquemia Crítica dos Membros Inferiores

Fase 2

Fase 2
Fase 3
Fase 1

Síndrome Compartimental (Trauma de Battlefield)
Enfarte Isquêmico
Cardiopatia Isquêmica

Fase 2

meta-análise

Enfarte do Miocárdio
Cardiomiopatia

Fase 3

Fase 3
Caso Reportado

Fase 1
Fase 3
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Porque a Cellpreserve?

A Empresa
Com uma estrutura de ponta, composta por um parque tecnológico moderno e
confiável, a Cellpreserve atua nas áreas de terapia celular e testes genéticos.
Composta por uma equipe capacitada e inovadora, a Cellpreserve possui o
suporte necessário para atender com qualidade e eficiência a todos os seus
clientes. Com isso buscamos preservar o que há de mais importante: a vida.

Atua na área de Terapia celular
Coleta, processamento e
armazenamento de células-tronco do
cordão umbilical, sangue periférico e
medula óssea.
Certificações diferenciadas

Realização de Exames Genéticos
Cardiológicos

Diagnósticos

Dermatológicos

Neurológicos

Metabólicos
Patologias

Registro no FDA
Certificação ONA Nível 3
Certificação ISO 9001
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As Instalações
Nossas instalações são projetadas especialmente para serem um banco de
armazenagem de células-tronco.

A Sala Estéril

Processamos todas as amostras em ambiente estéril, buscando aumentar ainda mais
a qualidade do material criopreservado, buscando reduzir ao máximo a o risco de
contaminação microbiológica.
A sala estéril é equipada com filtro Hepa, que remove cerca de 99,97% de
microorganismos, além disso, o ar filtrado é trocado 40 a 60 vezes dentro da sala.
Outro importante diferencial da sala, são as cabines de segurança biológica onde as
amostras coletadas são manipuladas, dentro destas cabines ocorrem 300 trocas de
ar por hora.
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Tecnologia no Armazenamento
Possuímos sistema a vácuo de abastecimento com monitoramento e gestão de dados
pela Air Liquide, o que garante precisão máxima no controle da temperatura dos
tanques de armazenamento.

Estrutura Diferenciada
Segurança no abastecimento de
nitrogênio, automático a vácuo
Monitoramento 24h
Sistemas de alarme e controles de
parâmetros
Tecnologia Air Liquide, líder mundial em
criogenia

Tecnologia no Armazenamento
Tanques back up
Reserva de N2 com autonomia de
abastecimento de até 10 dias
Gerador com capacidade ininterrupta
de fornecimento de energia para todas
as salas de processamento e de toda a
área de armazenamento
Plantonista 24h
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Localização
A C e l l p r e s e r ve é s i t u a d a
estratégica na Barra da Tijuca, no
Centro Empresarial Mário
Henrique Simonsen - ênfase em
segurança e modernidade.

Equipe Pronta a Qualquer Hora
Única do país que possui equipe própria de
enfermeiros, ao invés de enfermeiros
cooperativados. A cellpreserve possui
atendimento ininterrupto 24 horas por dia.

24
Transporte Internacional

Oferecemos o envio das células
armazenadas para qualquer lugar do
mundo, sem custo adicional, para
tratamentos terapêuticos do doador da
amostra.
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Área de atuação

A Cellpreserve tem como prioridade, oferecer sempre o melhor atendimento para seus
clientes, independente de sua localidade. A empresa funciona 24 horas e possui toda a
infraestrutura necessária para realizar a coleta de sangue do cordão umbilical com
segurança, qualidade e no momento preciso.
São realizadas coletas inclusive nos extremos do territóritorio brasileiro, como no Acre,
Rondônia e Roraima, dentre outras localidades.

RJ
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Certificados:

Desde 2007, a Cellpreserve tem seu sistema
de gestão da qualidade certificado com base
nos requisitos exigidos pela ABNT NBR ISO
9001:2008.

A Cellpreserve é uma das únicas empresas
do Brasil a possuir o registro no FDA (Food
and Drug Administration - EUA), sendo
autorizada a realizar a coleta e infusão do
sangue de cordão umbilical em todo o
território americano.

Acreditação com excelência, ONA Nível 3.
A Cellpreser ve foi o 1° Banco de
Criopreservação de Sangue de Cordão
Umbilical acreditado pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA), através do
Instituto Qualisa de Gestão (IQG).
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A Coleta e o Armazenamento das
Células Tronco do Cordão Umbilical

A gestante e/ou algum acompanhante
entra e contato 24h antes do horário
marcado para o parto ou assim que
houver a primeira contratação.

A pós receber o conta to, a
Cellpreserve envia o enfermeiro mais
próximo da região onde é localizada a
maternidade.

Ao chegar à ma ter nidade, o
enfermeiro apresenta sua
identificação aos pais e fica à
disposição para esclarecer possíveis
dúvidas.

Imediatamente após o nascimento do
b e b ê , o e n fe r m e i r o i n i c i a o
procedimento de coleta do sangue
do cordão umbilical.

Ainda no centro obstétrico, são
coletadas amostras de sangue da
mãe para testes de sorologia.

Após coletado, o sangue do cordão é
enviado para o laboratório da
Cellpreserve na Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro.

Cabine de Segurança
Biológica

Nitrogênio
Líquido

Seguindo os mais rígidos padrões de
qualidade são realizados testes na
amostra do sangue de cordão e no
sangue da mãe. Assim que os
resultados dos exames são obtidos e
é identificado o nível de celularidade
da amostra, os pais são contatados e
informados.

A sala estéril possui filtro hepa que
r e m ove c e r c a d e 9 9 , 9 7 % d e
microorganismos, dentro da cabine
de segurança biológica onde é feito o
processamento da amostra de
sangue do cordão, ocorrem 300
trocas de ar por hora.

Após o processamento, as células
tronco são armazenadas em tanques
especiais a -196ºC e monitoradas 24h
por dia.

Todo material coletado é transportado em maletas térmicas com sistema de controle
constante de temperatura, garantindo assim sua integridade durante o transporte.
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Um investimento menor do que
você imagina

O armazenamento de células tronco, embora possa parecer um procedimento pouco
usual, já é realizado em larga escala e segue crescendo. Para termos uma idéia, dados
apontam que só no Brasil, já foram realizados mais de 100 mil armazenamentos. Com
as células tronco já é possível tratar mais de 80 doenças de maneira padronizada, e
muitas outras já se encontram em fase de estudos clínicos. A tendência é que esse
número cresça, e um número maior de tratamentos e procedimentos seja realizado.
Armazenar células tronco do sangue do cordão umbilical é
proporcionar ao seu bebê um futuro mais tranquilo.

uma maneira de

22
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Conclusão

O investimento em armazenamento de células tronco, traz a você e sua família mais
alternativas de tratamentos disponíveis na área da saúde, podendo proporcionar uma
segurança maior para os momentos que nem todo o planejamento e dedicação podem
evitar.
Além das doenças com tratamentos já padronizados, as que estão em fase de ensaio
clínico apresentam resultados cada vez mais positivos. Optar pelo armazenamento, é
dar um presente sem igual a sua família, maiores possibilidades de tratamento para
mais de 80 doenças.
A Cellpreserve é uma empresa que possui excelência em criopreservação de célulastronco adultas obtidas do sangue de cordão umbilical, todos os procedimentos são
estabelecidos com elevado rigor técnico, responsabilidade e respeito ao patrimônio do
cliente e à confiança depositada na empresa.
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A Cellpreserve garante a excelência na criopreservação de células tronco
adultas obtidas do sangue de cordão umbilical, de acordo com normas e
procedimentos estabelecidos com elevado rigor técnico, responsabilidade e
respeito ao patrimônio do cliente e a confiança depositada na empresa,
visando garantir a qualidade da amostra para uma possível utilização.
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