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Apresentação

Embora  células-tronco,  retiradas  da  medula  óssea,  já  sejam 

utilizadas  há  bastante  tempo  no  tratamento  de  doenças  do  sangue,  a 

descoberta  de  seu  amplo  potencial  de  cura  é  um  acontecimento 

relativamente  recente.  Mais  recente  ainda  é  a  divulgação  das  células-

tronco para a população em geral.

Chega a ser uma ironia que, no Brasil, a divulgação inicial dessas 

células  tão  poderosas  tenha  se  dado,  principalmente,  a  partir  das 

controvérsias sobre um de seus tipos, as células-tronco embrionárias. Foi 

o que ocorreu em 2005. Antes mesmo de sabermos o que são as células-

tronco e o que podem fazer pela nossa saúde, fomos informados de que 

setores  da  sociedade  queriam proibir  as  pesquisas  nesse  campo.  Essa 

longa discussão,  que se arrastou até  2008,  embora possa ter  atrasado 

alguns  estudos,  acabou  contribuindo  para  que  as  células-tronco  se 

tornassem mais conhecidas.

Quando  se  menciona  que  as  células-tronco  tornaram-se  mais 

conhecidas, não significa que já se tenha realmente muitas informações 

sobre elas e sobre as conquistas que vêm sendo feitas pelos pesquisadores. 

Além  disso,  é  preciso  reconhecer  que  os  trabalhos  sérios  feitos  nesse 

campo ainda disputam espaço na mídia com diversas fraudes que, muitas 

vezes, são noticiadas como se tivessem algum fundamento.

Foi  exatamente  para  contribuir  para  a  divulgação  das  pesquisas 

realizadas  com  responsabilidade  e  rigor  científico  que  a  Assembléia 

Legislativa do Rio Grande do Sul criou, em 2008, a Comissão Especial 

sobre os Avanços das Pesquisas de Células-Tronco — a exemplo do que 

havia sido feito em 2006, quando criamos a primeira comissão especial 

sobre este tema.
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Assim  como  no  relatório  publicado  naquele  ano,  temos  aqui 

oportunidade  de  conhecer  trabalhos  que  vêm  sendo  desenvolvidos  em 

diferentes  áreas.  E  recebemos  essas  informações  da  melhor  maneira 

possível:  diretamente  de  ilustres  pesquisadores,  que  saíram  de  seus 

laboratórios para compartilhar conosco os resultados de suas descobertas.

Foram  seis  palestras  brilhantes,  durante  a  audiência  pública 

realizada por  esta  Comissão em 20 de março de 2009 — no Auditório 

Dante Barone, na Assembleia Legislativa — cujo conteúdo está registrado 

nesse relatório. Procuramos possibilitar uma ampla visão dos estudos que 

estão sendo feitos e para isso convidamos especialistas de diferentes áreas. 

Da mesma forma, ultrapassamos os limites de nosso Estado e buscamos 

pesquisadores de São Paulo e Minas Gerais. 

A  leitura  deste  relatório  possibilita  uma compreensão  abrangente 

dos diferentes estágios em que se encontram as pesquisas. Constatamos 

que alguns campos estão mais  avançados do que outros.  Mas,  mesmo 

sendo informados sobre casos de verdadeiras transformações na vida de 

alguns pacientes, ficamos sabendo que tudo ainda é experimental. E que 

há muito mais perguntas do que respostas.

Seja como for, o que já se obteve até agora indica que as células-

tronco representam uma esperança, que se materializa mais a cada dia, da 

cura para muitos males que hoje a Medicina ainda não sabe como tratar. 

E é o trabalho incansável de pesquisadores como os que participam deste 

relatório que abre os caminhos do nosso futuro.

Deputado Paulo Brum
Presidente da Comissão Especial sobre os 

Avanços das Pesquisas de Células-Tronco
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Palestras

Células-Tronco e nanotecnologia

Dra. Patrícia Pranke

 Foto: Marco Couto/ Ag AL

Dra.  Patricia  Pranke  é  farmacêutica,  pesquisadora  e  professora  de 

Hematologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Mestrado em Ciências Médicas pela Universidade 
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Estadual  de  Campinas  (UNICAMP),  na  área  de  Biologia  Molecular. 

Doutorado em Genética e Biologia Molecular pela UFRGS e no Laboratório 

de  Células-Tronco  do  New  York  Blood  Center,  Estados  Unidos.  Pós-

doutorado na Philipps-Universität Marburg, Alemanha, na área de uso de 

técnicas de nanotecnologia para a engenharia de tecidos através do cultivo 

de  células-tronco  em  moldes  de  nanofribras  para  a  reconstituição  de 

órgãos  e  tecidos.  Associada  fundadora  do  Instituto  de  Pesquisa  com 

Células-Tronco.

PATRÍCIA  PRANKE –  Primeiramente  eu  gostaria  de  agradecer  ao 

deputado Paulo Brum por mais esta oportunidade de participar de uma 

audiência  pública.  Esta  Casa  oferece  uma  grande  oportunidade  para 

falarmos de um assunto tão interessante e para, de fato, podermos levá-lo 

ao conhecimento da sociedade em geral.

Como o próprio deputado disse, ficamos lá no nosso laboratório, mas 

é importante que possamos contribuir, dividindo essas informações com a 

comunidade e oferecendo um retorno acerca do que temos feito em relação 

às pesquisas. 

Falarei  um pouco  a  respeito  das  pesquisas  que  nosso  grupo  vem 

fazendo.  Trabalho  com  células-tronco  há  quase  11  anos,  desde  1998, 

quando comecei o meu doutorado, parte do qual cursei no laboratório de 

células-tronco do New York Blood Center e, mais recentemente, concluí 

um pós-doutorado na Alemanha. Há três anos, trabalhamos em parceria 

com um grupo da Alemanha,  associando nanotecnologia com a terapia 

celular de células-tronco.
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Falarei um pouco da base do nosso trabalho para inserir este assunto 

tão  curioso  em  uma  área  muito  interessante  da  ciência,  que  é  a 

nanotecnologia. 

Como o deputado Paulo Brum referiu, sou professora de Hematologia 

da  Faculdade  de  Farmácia  da  UFRGS  e  pesquisadora  do  Instituto  de 

Pesquisas  com  Células-Tronco.  Quando  falamos  de  células-tronco, 

percebemos que esse já não é mais um termo novo para a sociedade em 

geral. 

Ministro  aulas  de  Hematologia  há  15  anos.  No  início,  nem  nós 

falávamos em células-tronco em sala de aula; falávamos em células-mãe 

hematopoéticas, hemocitoblastos. Há aproximadamente 10 anos é que se 

começou,  no  meio  científico,  a  usar  a  expressão  células-tronco,  mas 

quando comecei meu doutorado, em 1998, quase ninguém sabia o que 

eram células-tronco, nem mesmo os médicos e as pessoas que atuam na 

área da Biologia.

Nesta  última  década,  a  pesquisa  em  torno  das  células-tronco 

avançou, tornando a terminologia popular. E o que ajudou a popularizar 

essa  expressão  foi  a  discussão  que  é  feita  acerca  das  células-tronco 

embrionárias. Mas a expressão células-tronco hoje já não é mais novidade 

para ninguém. Qualquer pessoa pode emitir uma opinião sobre o assunto. 

Isso  ocorre  também  porque  hoje  há  uma  enorme  quantidade  de 

informações nos meios de comunicação em geral acerca do tema, e não 

apenas nas  revistas  científicas,  de  circulação internacional.  As  revistas 

semanais, mais populares, desmistificam um pouco a ciência abordando 

os assuntos com uma linguagem mais simples.

Portanto,  nós,  cientistas  da  área,  todos  os  dias  tomamos 

conhecimento de alguma novidade acerca de células-tronco. São grandes 
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descobertas  sendo  publicadas  em  importantes  revistas  científicas,  e  a 

comunidade de uma forma geral, quase todos os meses, também recebe 

notícias do assunto através de jornais e revistas.

Por  que  as  pesquisas  das  células-tronco  se  tornaram  tão 

importantes? No  slide  anterior, havia um comentário do NIH, que é um 

instituto americano de pesquisas principalmente na área da saúde e que 

fomenta grande parte das pesquisas realizadas nos Estados Unidos. O NIH 

é o equivalente ao nosso CNPq, obviamente com o diferencial de que eles 

têm muito mais exponenciais numéricos para fomentar a pesquisa. 

Segundo  o  NIH,  50  milhões  de  norte-americanos  poderão  ser 

beneficiados de alguma forma com as pesquisas sobre células-tronco nos 

próximos anos.

Na realidade, o que popularizou a expressão células-tronco, além da 

polêmica do uso das células-tronco embrionárias, foi o fato de os cientistas 

começarem a ter interesse em trabalhar nessa área. E o que fez com que a 

comunidade  científica  voltasse  sua  atenção  para  o  assunto  são  dois 

fatores.

Como eu disse, ministro aulas de Hematologia há 15 anos. Há 15 

anos,  falava-se  em  transplante  de  medula  óssea.  Era  o  processo  de 

transplantar  células  para  tratar  doenças  do  sangue,  como  leucemia, 

aplasia  de  medula  e  outras.  As  pesquisas  com  células-tronco  estão 

quebrando  diversos  paradigmas.  Um deles  é  que  não  existem  células-

tronco apenas na medula óssea, mas em diversos outros órgãos. Outro é 

que células-tronco não servem apenas para tratar doenças hematológicas, 

mas uma infinidade de outras doenças que estão sendo estudadas.
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Isso aumentou enormemente o espectro de ações dessas células ou 

pelo  menos  a  tentativa  de  pesquisadores  de  entenderem  como  elas 

funcionam.

Na  realidade,  as  células-tronco  promoveram  várias  quebras  de 

paradigma muito importantes. Uma delas foi na área em que trabalho, na 

neurociência. 

Trabalho na UFRGS em parceria com o professor Carlos Alexandre 

Netto,  atualmente reitor  da universidade.  Ele  é  neurocientista também, 

fundou inclusive  o  Programa de  Pós-Graduação em Neurociências,  que 

oriento.

Quem estudou a área biológica ou quem fez Medicina sabe que havia 

uma  lei  em  neurociência:  tudo  pode  morrer,  nada  pode  se  regenerar. 

Durante vários anos se entendia que, por exemplo, uma lesão de medula 

espinhal, uma vez ocorrida, não se tem como regenerar. Essa era uma lei 

na neurociência. 

Há 10 anos esse paradigma foi quebrado graças aos estudos com as 

células-tronco, que estavam mostrando uma luz no fundo do túnel.

Estamos  falando  de  ciência  e  não  de  milagre.  Ninguém  vai  sair 

andando amanhã de uma cadeira de roda, mas a luz no fundo do túnel 

apareceu. E isso representa uma enorme mudança de paradigma: de algo 

impossível para a ciência imaginar, como regenerar uma lesão de medula 

espinhal,  para  a  probabilidade  de  os  cientistas  nos  próximos  anos 

encontrarem formas de ajudar um lesado medular a recuperar a sua lesão.

Esse é um exemplo entre vários outros, como AVC, lesões do coração 

e de vários outros órgãos.
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Essas quebras de paradigma que as células-tronco vêm mostrando é 

que as fizeram se tornar populares também no meio científico, que passou 

a querer estudá-las. E isso se tornou popular na comunidade de modo 

geral.

Sem considerar as expectativas de vida e as possibilidades que essas 

células  nos  abrem.  Costumo dizer  que  o  que  está  acontecendo  com a 

célula-tronco é o que aconteceu no século passado com os antibióticos. 

Todos nós, quando estudamos Literatura, tomamos conhecimento de 

que os poetas, os escritores brasileiros morriam aos 25, 35, 40 anos de 

tuberculose, de pneumonia. O que aconteceu? Veio a era dos antibióticos e 

as doenças começaram a ser tratadas. A população, que morria com 40 

anos,  passou  a  viver  mais;  passou  a  morrer  com 60,  70  anos.  E  nós 

queremos viver até os 100 anos, até os 120 anos. Ou seja, queremos viver 

mais, com melhor qualidade de vida. E isso está se tornando realidade.

Tanto é verdade que a perspectiva é de que o Brasil, em 2035, terá 33 

milhões  de  brasileiros  acima  de  70  anos.  Segundo  dados  mundiais,  o 

mundo vai ter, em 2050, mais de 9 bilhões de habitantes, sendo mais de 

50%  idosos.  Só  nos  Estados  Unidos  mais  de  80  milhões  de  norte-

americanos terão acima de 65 anos.

Costumo dizer aos meus orientados, aos meus alunos, que no fundo 

todo  pesquisador  que  está  trabalhando  com célula-tronco  é  um pouco 

egoísta, porque ele quer tratar o seu Alzheimer do futuro.

O  que  vai  começar  a  aparecer  nesta  população  que  está 

envelhecendo? Vai ter mais Parkinson, mais Alzheimer, e assim por diante.
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Não  existiam Parkinson  e  Alzheimer  no  início  do  século  passado? 

Claro que existiam, só que a população não vivia até os 70 anos, ou pouco 

percentual  da  população  vivia,  para  desenvolver  essas  doenças.  Agora, 

com a expectativa maior, estão aparecendo muito mais casos de doenças 

neurodegenerativas,  de  doenças  do  sistema  nervoso  central,  como 

Alzheimer, Parkinson, etc.

Esse também é um grande foco de interesse do estudo. Doenças que 

até  há pouco tempo não tinham cura porque havia poucos casos para 

estudar, hoje a célula-tronco está mostrando uma possibilidade de cura. 

Ninguém está dizendo que irá curar. 

Já temos, entretanto, bons resultados. No ano passado, por exemplo, 

eu e outro cientista fizemos uma viagem ao Reino Unido para visitar os 

principais centros de terapia. E lá eu tive o privilégio de encontrar um dos 

pesquisadores que mais trabalham com Parkinson no mundo, que acredita 

que neste  ano já  tenha autorização para conseguir  usar  células-tronco 

embrionárias humanas em pacientes com Parkinson, porque os resultados 

com camundongo foram muito interessantes.

Quando falo em célula-tronco eu gosto de lembrar um mito. Parece 

que o assunto é muito novo. Desde 40 anos atrás se fala em transplante de 

medula óssea, que nada mais é do que transplante de célula-tronco. Mas 

ela se popularizou nos últimos 10 anos, pelos motivos que já discutimos.

Só que a mitologia grega mostra como os antigos ancestrais gregos 

estudiosos da Medicina já tinham esta noção de que existia uma célula lá, 

embora ninguém a chamasse com um nome que caracterizava como uma 

célula com capacidade de tronco, de mãe ou o que seja.
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Segundo a mitologia grega, Prometeu pertencia à raça dos titãs, que 

teria  habitado  a  Terra  antes  da  raça  humana.  Por  ter  roubado  o  fogo 

secreto de Zeus, o deus do Olimpo, Prometeu foi preso a uma rocha no 

Monte Cáucaso e teve seu abdômen exposto – com um corte, expuseram o 

seu fígado. Durante o dia, um abutre vinha e comia parte do fígado dele; 

porém, durante a noite, o fígado se regenerava. Assim, Prometeu estaria 

condenado a  uma tortura eterna,  ou seja,  nunca morreria  porque  seu 

fígado se regenerava.

É claro que isso é apenas um mito, mas já mostra como há séculos 

aqueles estudiosos já tinham a noção exata daquilo que todos nós que 

estudamos ciências biológicas sabemos: a enorme capacidade regenerativa 

que um órgão como o fígado tem. O fígado é o único órgão do nosso corpo 

que  consegue  regenerar  até  50%  da  sua  massa  anatômica,  caso  o 

percamos.  Mas  só  muito  recentemente,  há  menos  de  uma  década, 

descobriu-se que essa extraordinária capacidade regenerativa do fígado se 

dá graças às células-tronco hepáticas, chamadas células ovais.

Repito: a célula-tronco está se mostrando para nós há muitos anos. 

Nós é que estamos aprendendo, agora, a trabalhar com ela.

Costumo  dizer  também  que  nós  pesquisadores  somos  meros 

estudiosos de células-tronco. São elas que estão nos ensinando o caminho 

para  diferenciar  os  tipos  de  célula  para  um  tecido  ou  outro.  Se 

aprendermos  direitinho,  poderemos  fazer  o  que  queremos:  ajudar 

pacientes a regenerar diferentes órgãos que tenham sofrido lesão. 

Nesse contexto, é bom lembrar que temos dois tipos de célula-tronco, 

a chamada célula-tronco embrionária e a célula-tronco adulta. A célula-

tronco  embrionária  é  aquela  que foi,  durante  muito  tempo,  e  continua 

sendo motivo  de polêmica.  A  adulta  é  aquela  que existe  nos  órgãos  já 
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formados: medula óssea, sangue de cordão umbilical, coração, rim, fígado, 

sistema nervoso central. Em todos os órgãos do nosso corpo temos células-

tronco.

Mas por que, então, não se fala muito das outras, como, por exemplo, 

a  célula-tronco  neural?  Porque  ela  não  é  clinicamente  viável.  Se  um 

paciente tem Parkinson de um lado do cérebro, células que não produzem 

dopamina, não posso retirar células-tronco neurais desse lado e implantar 

naquele, pois vou lesionar um lado. Não temos acesso a essas células sem 

agredir aquele tecido. Por isso falamos de células que estão dentro de um 

fluido,  como medula  óssea,  cordão  umbilical  e,  mais  recentemente,  as 

células embrionárias.

Mas  há  também  em  outros,  como  no  tecido  adiposo,  produto  da 

lipoaspiração.  Houve  até  um  caso  bem  curioso.  Quando  fazia  meu 

doutorado  em  Nova  Iorque,  em  2001,  descobriu-se  que  havia  células-

tronco  em tecido  adiposo.  Recebemos  uma  ligação  de  uma  mulher  se 

oferecendo para fazer lipoaspiração para doar células-tronco. Com certeza, 

não faltará gente querendo doar essas células! Nós agradecemos, mas eu 

disse a ela que não, que trabalhávamos com célula-tronco de sangue de 

cordão umbilical.  Mas,  com certeza,  é  uma fonte muito  interessante,  e 

acredito que o professor Roberto Chem falará sobre isso para a cirurgia 

plástica. 

O que esperamos da célula-tronco? Essa célula pode seguir mais de 

uma caminho. Ela faz as duas coisas, às vezes simultaneamente, às vezes 

um  caminho,  às  vezes  outro.  Ela  tem  que  se  proliferar  e  se  manter 

igualzinha, ou seja, tem que se clonar. 

Clonagem é um termo que assusta às vezes,  porque pensamos na 

Dolly.  Realmente  foi  um avanço  muito  interessante,  do  ponto  de  vista 
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biológico, a clonagem da Dolly, mas isso deve ficar lá entre os animais. 

Também  somos  animais,  mas  pelo  menos  nos  consideramos  animais 

superiores, e não existe nenhuma justificativa moral ou ética para pensar 

em clonagem reprodutiva humana; então, que fique lá com a Dolly ou com 

outros animais esse tipo de clonagem. No meio humano, não há por que 

fazer clonagem reprodutiva.

Apesar da polêmica que o termo clonagem gera,  temos de lembrar 

que, além da clonagem reprodutiva, existe outro tipo, a chamada clonagem 

terapêutica  ou  transferência  de  núcleo  somático,  que  alguns 

pesquisadores  do  mundo  estão  tentando  fazer.  No  Brasil,  não  está 

aprovado. 

Na realidade, a expressão clonagem é algo que existe na natureza, que 

sempre existiu. A célula se clona o tempo inteiro. Se ela não se clonasse, 

não conseguiríamos ter virado zigoto, uma única célula – quando o óvulo 

foi fecundado pelo espermatozóide geramos uma única célula –, nós não 

conseguiríamos ter gerado um organismo extremamente complexo como o 

nosso, compreendido por 70 trilhões de células.

É  claro  que  isso  só  foi  possível  graças  a  essas  duas  enormes 

capacidades das células-tronco. A primeira, a capacidade de fazer auto-

renovação.  Ela  ficar  se  clonando,  ela  ficar  fazendo cópias dela  mesma, 

para quê? Para que a vida inteira possamos, quando machucarmos a pele, 

regenerar o tecido epitelial; quando houver uma lesão de músculo, aquele 

músculo se regenerar. São células-tronco que estão nesses órgãos, fazendo 

essa regeneração o tempo inteiro.

A segunda característica, a sua capacidade de diferenciar: uma célula 

mais imatura dá origem às células nervosas, às células do músculo, às 

células ósseas, e assim por diante.
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Gosto  de  fazer  uma  pergunta  à  plateia,  se  é  que  me  permitem 

interagir  um pouquinho.  Tem mãe  aqui  presente?  Quem é  mãe  aqui? 

Várias  são.  Então,  mamães,  vou pedir-lhes  que,  quando voltarem para 

casa, deem um beijo em seus filhos. Além do nascimento deles já ter sido 

uma bênção,  eles  deixaram mais um presente para as mamães.  Já foi 

mostrado isso. 

Todos sabem que a placenta é um saquinho de leite fechado dentro do 

útero da mãe. Não existe contato nenhum entre o sangue da criança e o da 

mãe durante a gestação. Quando o bebê nasce, essa placenta é rompida, 

rasgada. Alguns mililitros de sangue entram, assim, em contato com o 

corpo materno. Estamos falando de 3, 4, 5 mililitros de sangue. 

Já foi mostrado que, com aquele sangue do cordão umbilical do bebê 

que  está  nascendo,  que  é  riquíssimo em células-tronco,  aquela  célula-

tronco do sangue do cordão pode ficar circulando no corpo da mãe durante 

vários anos e, quem sabe, estará ajudando a regenerar algum órgão que 

esteja sendo agredido. Nossos filhos, portanto, merecem muitos beijos.

Na realidade, como podemos mostrar isso? Não é tão difícil assim. Se 

pensarmos, por exemplo, em bebês masculinos, que têm cromossomo Y, 

podemos rastrear – e muitas vezes já foi feito assim. Foram encontradas 

células  com cromossomo Y  em organismo feminino.  A  única  forma de 

explicar isso é que aquele cromossomo Y veio de alguma célula de um 

doador ou de um filho.

Isso é muito interessante. É por esse motivo que a hematologia tem 

uma ligação muito grande com as células-tronco. O transplante de medula 

óssea é um dos principais modelos para mostrar isso.
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Por exemplo, mulheres que há 20, 30 anos fizeram transplante de 

medula óssea e a receberam de um doador masculino. Vários anos depois, 

quando essa pessoa faleceu por causa de outra doença, que não teve nada 

a  ver  com  a  leucemia,  fizeram  cortes  histológicos  no  cérebro  dela  e 

descobriram neurônios com cromossomo Y. Que quer dizer isso? 

Por favor, não respondam o que um aluno meu disse certa vez, que 

ela ficou mais inteligente. Na realidade, o que aconteceu foi que aquela 

célula-tronco do doador de medula óssea ficou no organismo da mulher 

20,  30  anos,  atravessou  a  barreira  hematocefálica,  se  diferenciou  em 

neurônios. Assim, foi possível mostrar como aquela célula ficou viva e ativa 

durante vários anos.

Torno a falar da célula-tronco embrionária, ainda motivo de polêmica, 

mesmo que a lei já tenha sido aprovada. Gostaria de mostrar que cara tem 

essa  célula.  Na  realidade,  um  embrião  de  cinco  dias,  o  chamado 

blastocisto, é um conjunto de células que mais ou menos corresponde a 

150 células. A parte interna é de células-tronco embrionárias, que serão 

coletadas. Sabem aquela letra bem pequenina de texto de jornal? Pois esse 

embriãozinho de cinco dias tem um tamanho que pode ser comparado ao 

pingo da letra i. Aquele é o tamanho de um embrião de cinco dias, de um 

blastocisto.  É  até  essa  fase  que  os  pesquisadores  de  laboratórios 

geralmente trabalham com embriões.

Após a fertilização  in vitro,  quando o embrião chega nessa fase, há 

dois destino possíveis: ou é implantado no útero materno para gerar um 

bebê ou deve ser congelado. É nessa fase que, hoje em dia, permitem os 

estudos de células-tronco de embriões de até mais ou menos cinco dias. 
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Aproveito  para  falar  um pouquinho sobre a  Lei  de  Biossegurança. 

Vamos lembrar o que está aprovado hoje, no Brasil. Essa lei foi aprovada 

em 2005. 

Na  realidade,  foi  uma luta  muito  grande  de  vários  pesquisadores. 

Praticamente ficamos por dois anos indo a Brasília. Todas semanas nos 

revezávamos,  Mariana  Zatz,  da  USP,  e  eu,  para  conversar  com  os 

deputados e senadores. Participamos de dezenas de audiências públicas e, 

na época – gosto sempre de lembrar isto –, o primeiro parlamentar que nos 

deu apoio público foi o então ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo 

Campos. 

Penso que essa foto é de 2003. Voltei dos Estados Unidos em 2002, e, 

logo  em seguida,  continuamos essa  luta,  de  forma que  conseguimos  a 

aprovação da lei em 2005. 

Nessa lei está proibida a engenharia genética de embriões. Ninguém 

quer fazer qualquer procedimento de eugenia; ninguém está aqui querendo 

modificar  esses  embriões  geneticamente.  Está  proibida  a  clonagem 

produtiva.  Como  falamos,  não  existe  justificativa  ético-moral  para  se 

querer fazer clones humanos. 

Mas também está proibida a clonagem terapêutica, cuja abordagem é 

totalmente  outra:  não  é  para  produzir  clones  de  indivíduos,  mas,  sim, 

clonagem de células. Essa abordagem também ficou proibida na lei. 

Poucos  países  do  mundo  fazem  clonagem  terapêutica:  Inglaterra, 

Austrália, Coréia, China e Japão. Na realidade, ainda é uma técnica nova. 

Se der certo nos outros países, daqui a pouco, provavelmente, a história 

natural vai acabar abrindo isso para outras nações. 
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Está proibida a produção de embriões humanos para outros fins que 

não  a  reprodução.  Ou  seja,  ninguém quer  incentivar  casais  a  doarem 

óvulos  e  espermatozoides  para  fazerem  embriões  para  pesquisa; 

simplesmente se usa – o que vou mostrar no próximo eslaide – embriões 

que já foram produzidos com o fim de reprodução assistida, mas que não 

foram utilizados para tal finalidade. 

Por fim, está proibido qualquer tipo de comercialização de embriões 

humanos. 

O que a  Lei  de  Biossegurança,  então,  em relação  à  pesquisa  com 

células-tronco, permite no Brasil? Permite obter células-tronco a partir de 

embriões, desde que esses sejam excedentes. 

O que quer dizer isso? Casais foram para uma clínica de fertilização 

para  fazer  um  procedimento  de  fertilização  assistida.  Produziram,  por 

exemplo, oito embriões, e a lei brasileira só permite que sejam implantados 

quatro embriões. Por que isso? Porque existe uma chance estatística de 

25% de cada embrião realmente conseguir se implantar no útero. Como a 

chance é de 25%, se implanta quatro para que nasça um filho. É claro 

que, às vezes, podem nascer trigêmeos ou gêmeos, ou pode nenhum filho 

nascer. Mas a chance é de 25%. Por isso, o máximo que a lei permite é 

implantarmos quatro embriões. Então, se foram gerados oito embriões e só 

podem ser implantados quatro, vamos ter quatro excedentes. O que fazer 

com esses quatro? 

Esta foi a questão sobre a qual ficamos por anos tentando conversar 

com  os  deputados  e  senadores,  em  Brasília:  o  que  fazer  com  esses 

embriões? Eles, a princípio, estavam congelados, mas sabemos que não há 

como fazer com que fiquem congelados pela vida inteira. Isso vai acabar 

destruindo o próprio embrião, ou ele nunca vai ser implantado no útero. 
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Então, essa foi a discussão que demorou anos, e em 2005 conseguimos a 

aprovação da lei. 

Então, esses embriões têm de ser excedentes. Foram produzidos com 

o objetivo de fertilização assistida, mas não foram utilizados. Eles deveriam 

estar congelados há mais de três anos. 

A questão desses três anos causou uma certa confusão. Na verdade, 

os meios de comunicação estavam entendendo que, depois de três anos, os 

embriões não eram mais viáveis. Não é isso: os três anos são simplesmente 

um tempo que se achou viável para que o casal realmente decida que não 

quer  mais  usar  aquele  embrião.  Se  ele  quiser  ficar  oito  ou  dez  anos 

pensando se vai ficar com o embrião, ele poderá fazer isso, pois ninguém é 

obrigado a doar embriões depois de três anos. Mas é um mínimo que a lei 

pede, mas sempre, obviamente, após o consentimento dos progenitores. 

Ele  tem  de  ser  doado;  nunca  aproveitado  mediante  qualquer  tipo  de 

comercialização. 

Um mês depois de aprovarmos a lei, em 2005, o então procurador-

geral da República entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

Adin – pedindo a inconstitucionalidade da lei. 

Então, retomamos a luta novamente. A lei estava permitida e estava a 

nosso  favor,  mas  é  claro  que  isso  causava  uma certa  insegurança  na 

comunidade  científica:  Será  que  não  pode  ser  proibida  de  novo?  

Começamos os trabalhos e pode ser que tenhamos que parar. 

Com isso, continuamos na luta, e, enfim, no ano passado, em maio de 

2008, no Supremo Tribunal Federal corroboraram com a lei, dizendo que 

ela  era  constitucional,  sim,  de  forma  que  poderíamos  continuar 

trabalhando. Hoje temos, então, essa liberdade assegurada. 
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Isso não quer dizer que esse assunto não continue gerando polêmica. 

Acabei de publicar um texto simples – eu e o Dr. Silveiro, que é membro do 

nosso  instituto  –,  na semana passada,  na  Nature,  falando dos  direitos 

humanos, se podem ou não cobrir células que nunca encontraram o útero, 

e  recebi  dezenas  de  e-mails,  alguns  a  favor,  outros  contra,  mostrando 

como essa lei, embora exista no Brasil, ainda não existe em alguns países 

–  essa  revista  é  americana.  Nesta  semana,  Obama  assinou  o  decreto 

permitindo. Então, é uma lei que obviamente ainda gera polêmica ao redor 

do mundo.

Vou falar um pouco sobre as nossas pesquisas na UFRGS e junto 

como o Instituto de Pesquisa com Células-Tronco.

Temos várias pesquisas em andamento, mas, desde 2008, estamos 

recebendo novos recursos de órgãos normais do governo que financiam 

pesquisa, como CNPq, Capes e Ministério de Ciência e Tecnologia.

Temos um edital, por exemplo, que fala da aplicação de células-tronco 

em  nanotecnologia  na  regeneração  do  tecido  em  modelo  de  lesão 

neurológica,  principalmente  para  ratos  com  isquemia  e  lesão 

raquimedular.  Esse  projeto  é  coordenado  por  mim  e  pelo  Dr.  Carlos 

Alexandre Netto. 

Outro edital é sobre o uso de nanotecnologia na bioengenharia para 

fazer cultivo de células-tronco para a produção de pele, projeto no qual 

temos a honra de ter o professor Roberto Chem como colaborador. É uma 

parceria com o grupo dele.

Outros editais aprovados pela Capes – na realidade, foi onde surgiu 

essa  parceria  com os  grupos  de  pesquisadores  alemães  –  são  sobre  a 
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produção  dessas  matrizes  de  nanofibras  –  vou  falar  um  pouco  da 

nanotecnologia –  para regenerar órgãos e  tecidos.  Essa é uma parceria 

com a universidade Philipps, de Marburg, na Alemanha. 

E o último edital é de terapia celular, projeto que o professor Carlos 

Alexandre Netto coordena e do qual eu sou vice-coordenadora. Ganhamos 

um montante considerável para continuar a pesquisa usando diferentes 

tipos de células-tronco, de líquido amniótico, cordão umbilical, e em lesões 

neurológicas, como AVC e lesão raquimedular.

O Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, recentemente, aprovou 

uma verba de 1 milhão e meio de reais para refazer alguns laboratórios e 

comprar equipamentos.

Um dos tratamentos com células-tronco em animais que já estamos 

fazendo no nosso grupo é referente ao uso de células-tronco no tratamento 

de lesão de medula espinhal em ratos.

Temos  um equipamento  que  promove  essa  lesão  medular  de  uma 

forma homogênea nos ratos.  Todos os ratos são anestesiados,  eles não 

sofrem.  Provocamos  essa  lesão  de  medula  espinhal,  depois  aplicamos 

células-tronco para podermos verificar qual é a célula-tronco que promove 

uma melhor regeneração dessa medula espinhal. Qual é o momento ideal 

para aplicar essa célula? É melhor que seja imediatamente após a lesão?

Há inúmeras perguntas que precisamos responder antes de pensar 

em aplicar  isso  em pacientes.  Essas  perguntas  vão  desde  que  tipo  de 

célula-tronco foi melhor, qual é o momento ideal para aplicar essas células 

e qual é a via de administração melhor para aplicá-las.
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Infelizmente,  não  estamos  falando  de  milagre,  estamos  falando  de 

ciência, e a ciência caminha a passos lentos. Não temos como amanhã ou 

depois dar uma resposta a uma pesquisa científica que dura dois ou três 

anos. Todas essas perguntas têm que, primeiro, serem respondidas, para 

que possamos verificar: tal  sistema foi melhor, tal protocolo foi melhor; 

agora é a hora de começar a fazer pesquisa em paciente.

Em ciência, falamos de três tipos de pesquisa. A pesquisa básica é 

aquela em que trabalhamos com a célula. No nosso caso, por exemplo, é ir 

lá e estudar célula-tronco, verificar como é a carinha dela, como são os 

marcadores  dela,  como  é  a  expressão,  que  proteínas  essas  células 

estimulam e assim por diante. Essa é a pesquisa básica.

A  pesquisa  pré-clínica  é  aquela  que  estuda  essas  células  em 

organismo vivo, só que em animais de laboratório. Estamos nessa fase de 

animais de laboratório. 

A pesquisa clínica é aquela que vai estudar em pacientes. Mas, como 

o próprio nome diz, é pesquisa, ainda é um grupo restrito de pacientes, 

pois foi aprovado na Conep uma pesquisa pontual, controlada. Nós não 

estamos falando em sair colocando células-tronco em pacientes por aí. Isso 

nós não podemos fazer de forma alguma.

Neste  eslaide,  vemos uma lesão na medula espinhal.  Injetamos as 

células-tronco próximo dela, por exemplo, e depois de um tempo vemos se 

esse ratinho melhorou seu movimento ou não. Temos escala para medir, 

esses animais são filmados para podermos fazer essa medida da melhora 

do seu movimento ou não. 

Já estamos tendo resultados interessantes. Acontecerá um Congresso 

Internacional  de  Células-Tronco  este  ano  em Barcelona,  será  o  grande 
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congresso  internacional  do  assunto.  Já  enviamos  trabalhos  e  vamos 

apresentá-los lá.

Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa nova ferramenta que 

estamos utilizando, que é o uso da nanotecnologia em combinação com as 

células-tronco para ajudar na chamada engenharia de tecidos.

Neste eslaide vemos um aparelho – e acredito ser o único no Brasil de 

eletrospinning. Foi doado pela universidade Philipps, de Marburg, nossos 

parceiros na Alemanha. Com esse aparelho,  utiliza-se o método que se 

chama eletrospinning. Não entrarei em detalhes técnicos. 

A questão é que ele começa a formar pequenas nanofibras. O que é 

uma  nanofibra?  O  que  é  nanotecnologia?  É  a  tecnologia  de  algo  que 

trabalha  em  escalas  nanométricas  e  com  nanômetros.  O  que  é  um 

nanômetro? Um nanômetro é mil vezes menor do que uma micra. Uma 

micra é mil vezes menor do que um milímetro, o milímetro daquela régua. 

O nanômetro é um milhão de vezes menor do que aquele milímetro. 

Esse aparelho nos permite formar fibras muito pequenas em escalas 

nanométricas.  Ele  faz  um  chicoteamento,  como  aparece  ali,  que  na 

realidade é muito semelhante à forma como a aranha faz a sua teia. É 

como se fosse uma teia de aranha.

Não  sei  se  vocês  já  ouviram  falar,  mas  a  teia  de  aranha  é  algo 

extremamente resistente. Ela faz aquele trabalho praticamente artesanal e 

demora  muito  tempo  para  fazê-lo.  As  fibras  são  muito  pequenininhas. 

Aparentemente, quando se olha para isso, é como se fosse a tecnologia da 

teia de aranha, mas de uma forma um pouquinho mais sofisticada.

Com isso,  por exemplo, conseguimos produzir  fibras nanométricas, 

que são muito pequenas. Aqui, trouxe uma foto para fazer a comparação. 
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Aqui estão as fibras que produzimos em laboratório, e esse aqui é um fio 

de cabelo, olhando-se pelo microscópio.

Aqui tenho uma célula-tronco mesenquimal crescendo no meio dessas 

fibras. Qual a importância disso para a engenharia de tecidos? O que é 

engenharia de tecidos? A engenharia de tecidos quer reconstituir um órgão 

ou um tecido que sofreu uma lesão.

O professor Roberto Correa Chem trabalha numa área belíssima, que 

é a de tentar regenerar a pele de pacientes queimados.  É um trabalho 

exaustivo.  As  dificuldades  são  enormes  para  regenerar  a  pele  desses 

pacientes.  Muitas  vezes  dá para  fazer  transplante  de  pele,  mas outras 

vezes não se tem pele suficiente para o transplante. Este é um projeto que 

estamos  começando  a  desenvolver  –  por  exemplo,  regenerar  a  pele, 

regenerar o osso, regenerar a cartilagem ou regenerar a medula espinhal.

Claro  que estamos falando de  uma tecnologia  extremamente  nova, 

que no mundo inteiro está apenas começando. Tudo é ainda muito novo. 

Entretanto,  a  ideia  da  engenharia  de  tecidos  é  a  de  tentar  construir 

arquitetonicamente um tecido em que essas células-tronco poderão crescer 

dentro dessa arquitetura do tecido. 

Se  quisermos,  por  exemplo,  fazer  crescer  uma  célula-tronco  num 

suporte  qualquer,  num molde  qualquer,  essa  célula  só  irá  crescer  por 

cima.  Ela  não  vai  conseguir  se  integrar  com  aquele  tecido.  Será 

simplesmente  uma  camada  por  cima,  sem  aderir  ao  tecido.  Se  você 

transplantar  isso  para  um  organismo  vivo,  podem  se  perder  aquelas 

células.

Por essa metodologia, como as fibras são muito pequenininhas, elas 

permitem  que  as  células-tronco  entrem  dentro  da  sua  arquitetura. 

Estamos falando de dois ou três milímetros de tamanho. Pode ser pequeno 
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olhando na régua, mas para a célula aquilo é um edifício enorme. Aquela 

célula  vai  começar  a  popularizar  aquele  edifício,  que  é  a  estrutura 

arquitetônica de um tecido. 

O  que  se  espera  é  isso.  Vamos  construir  os  moldes  com  aquele 

aparelhinho e, in vitro, vamos conseguir colocar e cultivar aquelas células 

naquele molde e transplantar, por exemplo, de um rato, uma pele que foi 

lesionada para tentar regenerá-la ou a sua estrutura óssea, e assim por 

diante.

Devido ao excesso de luz, não poderemos ver direito este eslaide, mas 

isso seria  uma célula-tronco colorida com corantes  especiais.  Ela  seria 

vermelhinha,  e  o núcleo,  azulzinho.  É mais  ou menos como a imagem 

anterior, só que colorida.

Aqui  vemos  um  aparelhinho  manual  que  também  faz  a  mesma 

metodologia  mostrando  as  fibras  sendo  produzidas  na  própria  mão  da 

pessoa, para termos a idéia de teia de aranha, que é o que está sendo 

formado.

Quero, para finalizar, abordar dois tópicos. 

O  primeiro  é  o  seguinte:  eu  costumo  dizer  que  estamos  todos 

cautelosamente otimistas, porque não tem como não ficarmos otimistas 

frente à quebra de paradigmas que essas células fizeram. Não tem como 

não ficar  otimista  com uma luz  no fim do  túnel,  quando há dez  anos 

dizíamos que lesado medular não poderia regenerar a sua lesão de medula 

espinhal  nunca,  a  ciência  não  tinha  caminho  para  mostrar  essa 

esperança. 
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Hoje, esse paradigma foi quebrado, existe uma luz no fim do túnel, 

não só para lesados medulares como para algumas outras doenças que até 

dez anos atrás eram chamadas incuráveis  –  mas com cautela,  porque, 

primeiro, estamos falando de ciência, e não de milagre, e ciência caminha 

a passos lentos. Infelizmente, tem que ser assim, para a própria segurança 

do paciente. Nós temos que provar a eficiência dessas células, temos que 

provar  a  segurança  dessas  células  antes  de  sair  colocando-as  nos 

pacientes.

É  por  isso  que  acho  muito  importante  este  tipo  de  evento  que  é 

oferecido  para  a  comunidade  em  geral,  porque  somos  formadores  de 

opinião,  vocês  são  formadores  de  opinião.  É  um  assunto  interessante 

sobre o qual todos gostam de ler, gostam de ouvir. Vocês podem ajudar a 

divulgar  uma  ciência  séria,  e  quando  vier  um  paciente  fazer  alguma 

pergunta, vocês podem ajudar a dizer que não é bem assim, que célula-

tronco  não  vai  fazer  milagres,  para  evitar  que  os  pacientes,  que  são 

pessoas obviamente suscetíveis a esse tipo de informação, caiam nas mãos 

de maus profissionais, como vemos que tem acontecido mundo afora. 

Vocês já devem ter visto, foram noticiados vários casos de clínicas na 

China, na Rússia, até mesmo em São Paulo, que oferecem tratamentos 

milagrosos: Eu curo lesão de medula espinhal de um paciente paraplégico,  

eu curo uma distrofia de um outro paciente, eu curo o problema ‘x’ ou ‘y’ por 

20 mil dólares. Ou, pelo menos, eles dizem que vão curar.

Vários  casos  desses  já  foram  relatados  e  nós  temos  que  poder 

informar para a população isso. Aqui no Brasil mesmo, há uns três anos, 

logo que começou a luta pelas pesquisas com células-tronco embrionárias, 

houve uma exposição muito grande na mídia, fomos muito a Brasília. A 

célula-tronco  embrionária  estava  muito  em  voga.  Então,  obviamente 

surgiu o interesse da comunidade, mas, por outro lado, também surgiu o 
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interesse  de  maus  profissionais,  que  queriam  ter  alguma  exploração 

comercial.

Não  sei  se  lembram,  mas  havia  pessoas  vendendo  células-tronco 

embrionárias liofilizadas – liofilizada é em pó. Duas coisas erradas aqui: 

primeiro,  ninguém  está  usando  célula-tronco  embrionária  ainda  no 

mundo.  Só  tem  um  local  no  mundo  que  muito  recentemente  teve 

autorização para usar células-tronco embrionárias, que é uma empresa 

norte-americana chamada Geron. Há dois meses, o FDA aprovou – logo 

que  o  Obama  assumiu  –  que  essa  empresa  testasse,  ou  seja,  fizesse 

pesquisas  clínicas  com  a  linhagem  de  células-tronco  embrionárias 

humanas que eles tinham, para um grupo específico de pacientes. Isso é 

pesquisa. O FDA é um órgão sério, todos reconhecem, mas é só isso que 

tem  no  mundo  de  pesquisa  autorizada  utilizando  células-tronco 

embrionárias.

Se for  provado que essas  células-tronco  realmente  funcionam,  são 

eficazes – é claro que eles já fizeram testes em animais –, aí, talvez, outros 

locais irão começar a pesquisar. Mas é importante dizer que não tem mais 

pesquisas além dessas com células-tronco embrionárias em pacientes. E 

células-tronco em pó não tem como, não é?

É importante lembrar que do outro lado da bancada do laboratório 

existe  um  paciente,  uma  pessoa  que  está,  obviamente,  precisando  de 

tratamento. E nós lidamos com isso todos os dias. É paciente mandando 

e-mail, paciente ligando: Será que para a minha doença não tem cura? 

Felizmente, para alguns podemos dar esperança, mas para outros não 

podemos. O que temos é que trabalhar com a verdade, porque do outro 

lado tem um paciente. Uma vez me procurou uma mãe com um filho com 

uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica – ELA. É a doença do 

Stephen Hawking, aquele físico inglês. Ele tem um caso leve de ELA, muito 
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leve, porque geralmente nessa doença, do diagnóstico à morte, são cinco 

anos. Uma mãe que tem um filho com essa doença vende qualquer coisa, 

vende a casa. Ela vai morar embaixo da ponte para tratar aquele filho.

Então,  essa  pessoa  é  muito  suscetível,  obviamente,  de  cair  na 

conversa de um mau profissional. E a população não tem obrigação de 

saber isso, quem tem obrigação de saber sou eu e os outros pesquisadores 

que trabalham diariamente nessa área. É por isso que estamos aqui, para 

falar  para  vocês  o  que  é  verdade  e  o  que  é  mentira.  Nós  temos  essa 

obrigação. A população não, ela não trabalha com isso no seu dia-a-dia.

Por isso é tão importante um evento como este, para podermos dizer 

para vocês até  onde a ciência  pode ir.  A ciência  não tem limites,  mas 

sabemos que ela caminha a passos lentos. Sim, existe sensacionalismo em 

torno  do  assunto,  mas  o  lado  bom da  história  é  que  há  também um 

otimismo muito grande de que essas células-tronco possam vir ajudar a 

tratar várias doenças incuráveis.

Quero terminar falando do nosso Instituto de Pesquisa com Células-

Tronco, que é uma OSCIP, uma organização não-governamental, do qual 

várias pessoas da comunidade fazem parte. Temos um diretor-presidente, 

um diretor administrativo, várias pessoas, alguns conhecidos de vocês e 

outros não,  muitos cientistas,  alguns empresários,  algumas pessoas da 

mídia.  Temos  a  Cristina  Ranzolin  Falcão  como  conselheira,  o  Luis 

Fernando Verissimo, o Moacyr Scliar,  o Drauzio Varella, além de várias 

outras pessoas. Nosso sócio-fundador Ernani Rosa Gualtieri é o executivo 

do instituto. Graças ao instituto temos parcerias com várias entidades e 

estamos conseguindo alguns avanços.

A Cristina Ranzolin, quando nasceu Antônia, filha dela com Falcão, 

doou  o  sangue  do  cordão  umbilical  para  o  instituto,  que  coletamos  e 
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guardamos como um marco inicial para dizer que o instituto nasceu junto 

com a  Antônia,  trazendo  uma ideia  de  esperança  para  esse  banco  de 

células-tronco público, de sangue de cordão umbilical.

Então, o que temos em mente? Que o futuro pode ser muito grande 

em relação às pesquisas com células-tronco. De novo, com cautela. Com 

otimismo, mas com cautela. Na realidade, quem sabe nós ainda poderemos 

nos  beneficiar  com  essas  pesquisas,  mas,  sem  dúvida  nenhuma,  as 

próximas gerações se beneficiarão mais. E nós queremos estudar porque 

achamos que esse futuro pode ser promissor. Muito obrigada.
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Células-Tronco: promessas e realidade 
da terapia celular

Dra. Lygia da Veiga Pereira

Foto: Marco Couto/ Ag AL 

Dra.  Lygia da Veiga Pereira é professora do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo (USP).  Bacharelado em Física pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). Mestrado em Ciências 

Biológicas (Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Doutorado em Ciências Biomédicas  pelo  Mount Sinai  Graduate School, 
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City University of New York Estados Unidos. Tem experiência na área de 

Genética,  com  ênfase  em  Genética  Humana  e  Médica,  atuando 

principalmente  nestes  temas:  síndrome  de  Marfan,  modelos  animais, 

células-tronco  embrionárias,  herança  epigenética  e  inativação  do 

cromossomo X.

Em setembro de 2008, a equipe coordenada por ela, na USP, conseguiu 

produzir  em  laboratório  a  primeira  linhagem  de  células-tronco 

embrionárias 100% nacional — removeu células-tronco de um embrião e 

fez com que essas células se multiplicassem in vitro.

LYGIA DA VEIGA PEREIRA – Quero começar agradecendo o convite 

para  participar  deste  encontro  e  parabenizando  os  deputados  que 

organizaram este evento.

Conforme a professora Patrícia falou, é muito importante divulgarmos 

o que estamos fazendo em termos de ciência. 

O que eu preparei para vocês foi uma aula em que pretendo mostrar 

qual  é  o  estado  da  arte  nas  pesquisas  com células-tronco,  o  que  são 

promessas e o que são realidades nessa terapia celular.

Para contextualizar, qual é o problema que temos que enfrentar? Ao 

longo da nossa vida, uma série de órgãos e tecidos vão perdendo a sua 

função, seja por um processo normal de envelhecimento seja por conta de 

alguma doença.

Portanto, o ideal seria podermos repor esses órgãos e tecidos que vão 

perdendo a sua função. Alguns deles nem sabemos ainda transplantar, 

como, por exemplo, um músculo ou um cérebro, e existe uma demanda de 

fontes de tecidos e órgãos para transplante.
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Como é que esta demanda é atendida – ou não – hoje? Através de 

doadores, que, segundo dados dos Estados Unidos, só atendem de 5% a 

10%  dessa  demanda,  o  que  significa  que  até  95%  das  pessoas  que 

precisam de uma reposição de órgãos ou tecidos não conseguem.

Existe  uma  série  de  outras  alternativas.  Uma  delas  é  o 

desenvolvimento de órgãos artificiais,  em que misturamos a engenharia 

com  as  ciências  biomédicas  na  tentativa  de  criar  máquinas  que 

reproduzam  a  função  de  alguns  órgãos  –  e  isso  pode  funcionar  para 

alguns, como o coração, que é basicamente uma bomba, pois faz o nosso 

sangue circular, mas não imaginamos como fazer um fígado artificial.

Outra alternativa é o uso de órgãos de animais, o que chamamos de 

xenotransplante.  Há  alguns  grupos  investindo  em  criar  porcos 

imunologicamente compatíveis com o ser humano para poder utilizar os 

seus órgãos para transplante.

Fora o aspecto psicológico de ter o coração de um porco batendo em 

seu peito, ainda há um outro problema: se assim se resolve a questão da 

oferta de órgãos para transplante, cria-se um problema de biossegurança. 

Teme-se que, ao fazer isso, vírus ou outros agentes infecciosos específicos 

do porco possam passar a infectar o ser humano. Portanto, isso ainda é 

visto com muita cautela.

Há a engenharia de tecidos – e  é  aqui  que irão entrar as células-

tronco.  Essa engenharia  pretende não fazer  um órgão,  um coração  no 

laboratório, mas produzir células que, quando transplantadas, promoverão 

a regeneração daquele órgão no paciente,  e  as células mais  adequadas 

para isso são as chamadas células-tronco.
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Para  que  vocês  tenham  uma  ideia  do  impacto  dessa  chamada 

medicina regenerativa – e aqui novamente há números dos Estados Unidos 

–, coloquei neste eslaide algumas das doenças que se pretende tratar com 

este tipo de estratégia, o número de mortes, por ano, naquele país, e o 

custo disso em bilhões de dólares. Isso nos mostra a dimensão do impacto 

do desenvolvimento dessa medicina regenerativa.

A  professora  Patrícia  já  explicou  a  vocês  que  a  célula-tronco  é 

basicamente uma célula que tem uma capacidade de multiplicação muito 

grande e  que,  dependendo do  estímulo externo que recebe,  pode  gerar 

células mais especializadas.

Chamamos de célula-tronco fazendo uma referência ao tronco de uma 

árvore, que dará origem a folhas, frutos, galhos. Aqui, vocês podem ver a 

célula-tronco dando origem a músculo, neurônio, células de fígado e assim 

por diante. Por isso usamos o termo célula-tronco.

Dividimos as células-tronco em dois grandes grupos: células-tronco 

“adultas”  e  células-tronco  embrionárias.  Coloco  “adultas”  entre  aspas 

porque chamarei de célula-tronco adulta qualquer célula derivada de um 

indivíduo após o nascimento. Por exemplo, aquela célula-tronco que está 

no sangue do cordão umbilical de um recém-nascido entra nessa categoria 

de células-tronco adultas.

Falarei  para vocês das principais características de um grupo e de 

outro grupo, suas vantagens e desvantagens.

As células-tronco adultas são as células-tronco que conhecemos há 

mais tempo. A medula óssea ilustra bem este conceito de célula-tronco. Há 

décadas fazemos transplantes de medula óssea, que é um transplante de 

células-tronco.
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Na  medula  óssea,  temos  essas  células-tronco  do  sangue,  células-

tronco hematopoiéticas, que são, na verdade, a nossa fábrica de sangue. 

Ao  longo  da  nossa  vida,  o  sangue  é  um  tecido  com  um  poder  de 

regeneração enorme. Podemos doar pedaços desse tecido, quando fazemos 

uma doação de sangue, e ele se regenera,  porque temos essas células-

tronco  na  medula  óssea  que  são  muito  eficientes  e,  dependendo  do 

estímulo  externo  que  recebem,  podem dar  origem a  todos  os  tipos  de 

células que existem no nosso sangue – aquelas que transportam oxigênio, 

as do sistema imunológico, as responsáveis pela coagulação do sangue.

Há  décadas  conhecemos  as  células-tronco  da  medula  óssea.  São 

células que viemos usando para regenerar o sangue, as células do sangue. 

Se uma pessoa tem uma doença do sangue, uma leucemia, uma anemia, 

ela  pode  destruir  aquele  tecido  doente  do  seu  corpo  e  receber  um 

transplante de células-tronco de medula óssea de um outro paciente sadio, 

que vai regenerar o seu sangue doente.

O grande avanço nos últimos 10, 15 anos foi a identificação de outros 

tipos  de  células  dentro  da  medula  óssea,  que  chamamos  de  células 

mesenquimais,  um  tipo  diferente  de  célula,  que  talvez  tenha  uma 

capacidade  de  especialização,  de  diferenciação,  maior  do  que 

imaginávamos.

Então,  começaram  uma  série  de  estudos  em  modelos  animais 

tentando ver se essa célula era capaz de dar origem à célula do coração, à 

célula do fígado, ao neurônio, assim por diante. Alguns resultados indicam 

que  talvez  elas  tenham  mesmo  alguma  versatilidade  maior  do  que  se 

esperava.

Na verdade, um novo modelo de trabalho para as células-tronco da 

medula  óssea  é  que  elas,  além  de  dar  origem  às  células  do  sangue, 
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também possam dar origem às células de músculo, de fígado, do sistema 

nervoso.  Isso  é  um  modelo,  e  baseado  nesse  modelo  é  que  se  vem 

trabalhando primeiro em modelos animais, e hoje em dia já em pacientes, 

em  testes  clínicos,  testando  a  capacidade  terapêutica  dessas  células-

tronco adultas em outras doenças que não envolvam o sangue.

Este é um exemplo de um dos primeiros trabalhos em seres humanos. 

Por que se passou tão rapidamente para o uso em seres humanos dessas 

células-tronco  da  medula  óssea?  Porque  nós  sabemos  que  elas  são 

seguras. Há anos fazemos transplante de medula óssea em pacientes com 

doenças do sangue. Sabemos que esse, pelo menos, é um procedimento 

seguro.  Mal  essa  células  não  fazem.  Isso  justificou  uma passagem do 

camundongo para o ser humano relativamente rápida.

Isto aqui  já é o resultado de um trabalho utilizando as células da 

medula óssea em pacientes com insuficiência cardíaca grave.

Eu ponho esse trabalho como exemplo porque um dos grupos é do 

Brasil,  que participou desse estudo. Eles pegaram algum pacientes com 

insuficiência cardíaca grave, pacientes que precisavam de um transplante 

de coração e não achavam um doador compatível,  retiraram células da 

medula óssea desses pacientes e injetaram no coração.

O  que  foi  observado  nesse  trabalho?  Isto  é  um gráfico  da  função 

contrátil do coração logo após a injeção – não dá para ver, mas no eslaide 

tem os locais onde foram feitas as injeções com as células-tronco. Aqui, 

quatro meses depois, em roxo, nesta escala, e o roxo significa alta função 

contrátil. 

Na área cardíaca, os primeiros estudos, com um número pequeno de 

pacientes, mostraram resultados promissores. Esses estudos justificaram 
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o início de um estudo em larga escala que está acontecendo no Brasil, 

hoje, onde 1.200 pacientes com diferentes doenças do coração estão sendo 

tratados com esse tipo de estratégia, para vermos se esse procedimento de 

fato funciona, se a melhora desses pacientes não foi só uma coincidência e 

se  de  fato  esse  é  um procedimento  eficaz.  Se  for,  pode  vir  a  ser  uma 

alternativa no SUS para um transplante de coração. É um procedimento 

infinitamente mais simples, com menos morbidade e mais barato.

Pelo menos na área cardíaca já  saímos do camundongo e estamos 

injetando essas células em seres humanos.

Isso  não  significa  que  o  seu  cardiologista  possa  lhe  receitar  um 

tratamento com células-tronco para doença cardíaca. Esses estudos estão 

sendo  feitos  em seres  humanos,  eles  estão  avançados,  mas  ainda  não 

foram consolidados pela medicina como uma prática médica que possa 

estar disponível para a população.

Existe um site chamado clinicaltrials.gov, do governo americano, onde 

estão listados todos os testes clínicos em andamento – aprovados por todos 

os órgãos de controle – para qualquer tipo de doença ou tratamento.

Se  entrarmos  com a  palavra-chave  célula-tronco,  vamos  encontrar 

mais de 600 estudos em andamento, dentro de instituições de pesquisa. É 

claro que a maioria desses estudos trata de doenças hematológicas, que 

são tradicionalmente tratadas com células-tronco.

Se refinarmos essa pesquisa e procurarmos por doença cardíaca, por 

exemplo,  conseguiremos encontrar  mais  de  40 estudos  em andamento, 

encontraremos uma série de tratamentos em teste clínico.
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Se procurarmos por diabetes, também encontraremos uma série de 

estudos, inclusive um feito em Ribeirão Preto, no Brasil.

Se procurarmos por tratamento com células-tronco para doenças do 

fígado, também aparecerá uma série de estudos, sendo um da Fiocruz, em 

Salvador.

Se  procurarmos,  por  exemplo,  por  doença  de  Parkinson,  não 

encontraremos nenhum estudo clínico em andamento. Isso pode significar 

que os resultados em modelos animais com as células-tronco adultas não 

foram bons o suficiente para começarmos o teste em seres humanos. 

A situação no Brasil é interessante. Está em andamento um número 

relativamente grande de testes clínicos com células-tronco adultas, todos 

feitos dentro de instituições de pesquisa, com a aprovação do Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa.

Há um centro forte na Bahia: a Fiocruz, de Salvador, testando o uso 

dessas células em pacientes com a doença de Chagas, as manifestações 

cardíacas da doença de Chagas.  Eles também estão tratando pacientes 

com diferentes doenças do fígado, doenças hepáticas.

No  Rio  de  Janeiro  e  em  São  Paulo,  há  uma  série  de  grupos 

trabalhando  com  célula-tronco  adulta:  com  derrame,  doença  cardíaca, 

lesão de medula.

No Rio Grande do Sul, também com doenças cardíacas e neurológicas, 

existe uma série de estudos em andamento.

Entretanto,  hoje  não  existe  nenhum  tratamento  consolidado  com 

células-tronco além daqueles transplantes tradicionais de medula óssea. 
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As pesquisas estão caminhando. Já saímos da fase do camundongo para o 

ser  humano, mas nenhum médico pode ainda receitar  esse tratamento 

para o seu paciente.

Gostaria de me reportar ao modelo que mencionei anteriormente para 

dizer que, na verdade, é um modelo e não sabemos exatamente como, em 

muitos casos, as células-tronco estão exercendo o efeito terapêutico que 

observamos em alguns pacientes. Alguns grupos de pesquisa juram que 

essas células, por exemplo no paciente cardíaco, viram músculo cardíaco 

ao serem injetadas. Outros afirmam que não, entendem que essas células 

estão  simplesmente  se  fundindo  às  células  do  coração.  Outros,  ainda, 

dizem  que  essas  células  não  fazem  nada  disso,  elas  simplesmente 

secretam fatores que promovem uma autorregeneração desses órgãos. 

Na verdade,  as células-tronco,  quer dizer,  a  medula óssea ainda é 

uma grande caixa-preta. Essas injeções de células-tronco são feitas com 

uma população heterogênea de células. Hoje, não se sabe exatamente que 

células estão exercendo qual efeito terapêutico. 

Existe  um incentivo  enorme do  governo federal  em estudarmos os 

mecanismos pelos quais essas células exercem esse efeito terapêutico. O 

último  edital  do  CNPq  pedia  especificamente  projetos  que  tratassem, 

quisessem investigar esses mecanismos.

Estamos vivendo uma época muito empírica ainda dessas pesquisas 

clínicas, em que são colocadas as células para ver se funcionam ou não, 

mas ainda não entendemos os mecanismos. Não tem problema, parece que 

tomamos aspirina durante vários anos sem saber exatamente como ela 

tirava a dor de cabeça. Mas é importante fazermos pesquisa básica para 

entender como essas células funcionam.
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Ainda com relação às células-tronco adultas,  vocês, lendo o jornal, 

devem  perceber  que  todo  dia  surge  uma  nova  fonte  de  células-tronco 

adultas.

A única que já foi consolidada, cujo uso clínico já é consolidado, é o 

sangue do cordão umbilical de um recém-nascido. Num recém-nascido, as 

células-tronco, que em nós estão dentro da medula óssea, estão no sangue 

circulante. 

Ao  nascer  uma criança,  aquele  sangue que  sobra  no  cordão e  na 

placenta, 100 ou 200 mililitros, é rico em células-tronco equivalentes às 

células-tronco da medula óssea. Ao se perceber isso, esse material, que 

normalmente era jogado fora, passou a ser utilizado como uma alternativa 

num transplante de medula óssea. 

Hoje,  quando  uma  pessoa  precisa  de  um  transplante  de  medula 

óssea, ela vai recorrer a bancos de doadores de medula óssea e a bancos 

de sangue de cordão umbilical. 

Vocês percebem que o número de transplantes utilizando sangue de 

cordão  umbilical  vem  crescendo  exponencialmente  desde  do  início  da 

década de 90. De novo,  o uso desse material  só está consolidado para 

aquelas mesmas doenças em que se faz transplante de medula óssea. A 

diferença agora é que temos uma alternativa: ou se usa a medula óssea ou 

sangue de cordão umbilical nesses transplantes. 

Ainda dentro dessas novas fontes, descobrimos que as células-tronco 

existem na gordura, na polpa do dente, no líquido amniótico, na placenta e 

na veia do cordão umbilical.
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Coloquei  aqui  que  novas  fontes  estão  em desenvolvimento,  porque 

ainda  estão  no  laboratório.  Estamos  ainda  averiguando  qual  é  a 

capacidade terapêutica que essas células possuem. Já vimos um início de 

teste em seres humanos com alguns desses tipos de células da placenta ou 

da gordura. Apesar de elas serem muito promissoras, não sabemos nem 

temos uma aplicação médica consolidada para essas células.

Esperamos  que,  com as  pesquisas,  se  consiga  determinar  em que 

situações elas podem ser úteis, mas hoje ainda não sabemos. Por isso, 

coloquei aqui novas fontes em desenvolvimento. 

Passaremos  para  um  segundo  grupo,  que  são  as  células-tronco 

embrionárias,  com  as  quais  trabalho  desde  1992,  no  final  do  meu 

doutorado. 

As  células-tronco  embrionárias,  como  o  nome  sugere,  são  células 

derivadas de um embrião.  Elas não são nenhuma novidade na ciência. 

Essas células foram, pela primeira vez, desenvolvidas em camundongos no 

início da década de 80.

 Em 1981, surge a primeira publicação científica descrevendo essas 

células. Isso foi motivo de Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia, em 2007, 

para  o  grupo que desenvolveu esse  trabalho.  Elas  são  derivadas  desse 

embrião. Acredito que seja importante sempre mostrar que embrião é esse. 

Este é um embrião de camundongo com três dias de desenvolvimento. 

Essas células aqui, que chamamos de botão embrionário, é que vão 

dar origem a todos os tecidos do indivíduo adulto. Então, as células, nesse 

momento,  ainda não tomaram a decisão se vão virar músculo,  sangue, 

osso, neurônio, fígado e assim por diante. Nesse momento, elas têm uma 

capacidade  muito  preciosa,  que  é  o  se  chama  de  pluripotência,  a 
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capacidade  potencial  de  se  transformar  em qualquer  tipo  de  tecido  do 

indivíduo adulto. 

Então,  conseguimos  tirar  as  células  desse  embrião,  cultivá-las  e 

multiplicá-las no laboratório quase que indefinidamente, sem que percam 

essa característica de poder virar qualquer tipo de célula. 

Como  demonstramos  que  depois  de  tirar  as  células  do  embrião, 

multiplicar no laboratório, elas continuam sendo capazes de virar qualquer 

tecido? Injetamos elas em um camundongo sem sistema imunológico. O 

que acontece? Essa célula embrionária dentro daquele ambiente  in vivo 

começa a receber vários estímulos diferentes do organismo desse animal. 

Como é pluripotente, como pode se transformar em qualquer tipo de 

célula, começa um processo caótico e desorganizado de diferenciação, de 

especialização, porque sabe responder a todos esses estímulos. Forma o 

que  chamamos  de  teratoma,  um tumor  benigno,  no  qual  encontramos 

tecidos do corpo inteiro: pedaços de intestino, de músculo, de neurônios e 

assim por diante. 

É  uma  forma  atrapalhada,  meio  esquisita  de  demonstrarmos  que 

essas células retiradas de embriões e multiplicadas em laboratório ainda 

são capazes de dar origem a qualquer tecido. É claro que não queremos 

que aconteça isso no paciente que fizer esse transplante de células. 

Para isso, vêm-se desenvolvendo, há muito tempo, métodos para, no 

laboratório, comunicar a essas células o tipo de células em que devem se 

transformar, no que devem se especializar.

No  embrião,  sabemos  que  dariam  origem  a  todos  os  tecidos  do 

indivíduo adulto, e no laboratório conseguimos induzir essas células para 
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gerar,  por  exemplo,  neurônios,  células  do  músculo  cardíaco,  a  partir 

dessas células embrionárias. 

Durante esses anos todos, mais de 25 anos de pesquisa com células-

tronco e embrionárias de camundongo, já foram determinados protocolos 

específicos para direcionar a especialização dessas células. Hoje sabemos 

fazer células de pele,  do sistema nervoso, do sangue. Conseguimos, no 

laboratório, dirigir a especialização dessas células em tecidos específicos. E 

esses tecidos, quando transplantados em modelos animais de uma série de 

doenças  –  doenças  neurodegenerativas,  doenças  cardíacas,  diabetes, 

Parkinson, lesão de medula espinhal –, têm um efeito terapêutico que não 

conseguimos, por enquanto, ver usando as células-tronco adultas. 

É daí  que vem o enorme entusiasmo da comunidade científica em 

relação  ao  uso  terapêutico  dessas  células-tronco  embrionárias:  dos 

resultados que obtemos em modelos animais. 

Neste eslaide mostramos as células sendo utilizadas no transplante de 

medula  óssea,  na  regeneração  de  uma lesão  espinhal  –  era  por  causa 

desse item que o ator Christopher Reeve, o super-homem, era um grande 

incentivador das pesquisas com células embrionárias – e no tratamento de 

um modelo animal da doença de Parkinson.

Em  1998,  o  desenvolvimento  das  primeiras  células-tronco 

embrionárias  humanas  foi  um  marco  na  história  das  pesquisas  com 

células-tronco  embrionárias.  Como  nas  células  embrionárias  de 

camundongos, são derivadas do mesmo embrião, os blastocistos. No ser 

humano,  isso é  um embrião  com cinco dias de desenvolvimento,  e,  de 

novo, este botão embrionário aqui é que vai dar origem a todas as células 

do  indivíduo  adulto.  Daí  retiramos  as  células-tronco  embrionárias 
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humanas.  Esses  embriões  são  aqueles  excedentes  das  clínicas  de 

fertilização in vitro. 

Desde  1998,  as  pesquisas  com  as  células-tronco  embrionárias 

humanas vêm seguindo aquele mesmo caminho já trilhado pelas células 

embrionárias de camundongo, que é a determinação de protocolos para 

especializarmos,  diferenciarmos  essas  células  em  vários  tecidos,  para 

poder tratar, por exemplo, um diabético, com células do pâncreas, ou uma 

doença cardíaca, uma doença de Parkinson, e assim por diante.

Se as células embrionárias são essa maravilha, vamos voltar para o 

site do  clinicaltrials.gov  e,  em  vez  de  colocar  célula-tronco,  colocamos 

célula-tronco  embrionária  como  forma  de  tratamento.  O  que  estamos 

testando já em seres humanos com as células-tronco embrionárias?

Se  coloco  célula-tronco  embrionária,  não  tem  nenhum  resultado, 

nenhum teste clínico em andamento em seres humanos utilizando células-

tronco embrionárias humanas. E por quê? 

Temos ainda uma série  de desafios  em relação ao uso  terapêutico 

dessas  células  em  seres  humanos.  O  primeiro  deles  diz  respeito  à 

segurança.  Se,  por  um lado,  poder  virar  qualquer  tecido  é  uma coisa 

importante – porque a partir dessa célula, então, posso tentar tratar uma 

série de doenças diferentes –, por outro lado, isso representa um risco. 

Tenho  que  ter  certeza  de  que  aqueles  neurônios  que  produzi  em 

laboratório  a  partir  das  células  embrionárias,  quando  forem 

transplantados para meu paciente com Parkinson, vão continuar sendo 

neurônios, e não vai ter sobrado nenhuma célula ainda curinga naquela 

população que possa gerar um tumor no cérebro do meu paciente. 
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Então,  isso  é  uma  questão  importantíssima  dentro  dessas 

perspectivas de uso terapêutico das células embrionárias: termos certeza 

de  que  aquela  população  de  células  que  geramos  não  tem  nenhum 

potencial de formar tumor nos pacientes. 

A  outra  questão  importante  é  a  compatibilidade.  Nesses  estudos 

clínicos com as células-tronco adultas, estamos fazendo o que chamamos 

de transplante autólogo: tirando células da medula óssea do paciente e 

colocando ou no fígado, ou no coração, e assim por diante. Assim, não 

tenho nenhum risco de rejeição. É um transplante autólogo. 

Em  relação  às  células  embrionárias,  vamos  usar  células  de  um 

embrião,  que  tem  lá  o  seu  sistema  HLA,  que  é  muito  provavelmente 

diferente do meu paciente. Será que esses tecidos gerados pelas células 

embrionárias vão ser  rejeitados num transplante?  Essa é  uma questão 

ainda em aberto.

Dentro dessa área de células embrionárias, existem trabalhos dizendo 

que essas células podem ser rejeitadas; outros dizendo que não, que elas 

podem ser toleradas pelo sistema imunológico, mas quanto a isso ainda 

não temos comprovação. 

Talvez precisemos de alternativas, como a ideia de produzir células-

tronco  embrionárias  geneticamente  idênticas  ao  paciente  através  do 

método  de  clonagem,  fazer  um  clone,  um  embrião  clonado  do  meu 

paciente, e dali tirar a célula embrionária, geneticamente idêntica a ele, 

que  é  o  que  chamamos  de  clonagem  terapêutica.  Isso  ainda  está  em 

aberto. Não sabemos se isso é uma questão importante ou não, mas uma 

série de alternativas vêm sendo exploradas. 

46



Temos também essa questão de ética e legislação, que é um problema 

não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que já foi resolvido com muito 

sucesso aqui no País. 

Para terminar essa parte do uso terapêutico das células embrionárias 

com uma nota mais positiva, temos, nos Estados Unidos, um investimento 

grande da iniciativa privada com essas pesquisas.  Essa empresa Geron 

criou um produto derivado de células embrionárias,  células do sistema 

nervoso,  que  se  chamam oligodendrócitos.  Eles  querem usá-las  para  o 

tratamento de lesão de medula em seres humanos.

Há quase dois anos, já vinham pedindo permissão para o FDA, que é 

o órgão que regulamenta essas atividades nos Estados Unidos. Eles têm 

toda uma linha de produtos em desenvolvimento. Há esses para lesão de 

medula, para os quais estavam esperando aprovação para começar o teste 

em seres humanos, células cardíacas, células para diabetes e uma série de 

outras aplicações ainda mais atrasadas no seu desenvolvimento para o 

tratamento de diferentes doenças. Eles investem, explorando o potencial 

terapêutico das células-tronco embrionárias.

Esse  ano,  tivemos  um momento  que foi  um marco  na história  da 

terapia celular. Uma empresa recebeu, finalmente, a aprovação pelo FDA 

para começar os seus testes clínicos em seres humanos. Esperamos que 

até junho ou julho deste ano assistamos o início dos testes com células-

tronco embrionárias em seres humanos. Isso será muito importante para 

que possamos responder uma série de questões, por exemplo, em relação à 

compatibilidade  e  à  segurança,  questões  que  já  foram  respondidas 

exaustivamente por esse grupo em modelos animas, mas nunca podemos 

garantir que as células, nos seres humanos, irão se comportar exatamente 

da mesma forma com que elas se comportam nos modelos animais.
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Há outras  empresas  trabalhando  com isso  nos  Estados  Unidos.  A 

empresa ACT está desenvolvendo terapias para a degeneração da mácula, 

usando  células-tronco  embrionárias.  Outra  empresa,  Novocel,  está 

investindo  no  desenvolvimento  de  terapias  para  diabetes,  tentando 

produzir, a partir das células embrionárias, células que produzam insulina 

e que possam, então, tratar ou curar o diabetes em seres humanos.

Quero puxar um pouquinho a brasa das células-tronco embrionárias 

para o lado da pesquisa. Para o grande público, tendemos a só falar do uso 

das  células-tronco  para  terapia,  mas  eu  queria  chamar  a  atenção  dos 

senhores  do  valor  dessas  células  para  o  estudo  de  pesquisa  básica, 

especificamente para o desenvolvimento embrionário.

Uma das perguntas mais fascinantes que temos em biologia, hoje, é 

como passamos  dessa  primeira  célula  que  nós  todos  já  fomos  até  dar 

origem a um indivíduo complexo como é o ser humano, com trilhões de 

células  organizadas  de  uma  forma  muito  específica  para  o  correto 

funcionamento desse indivíduo.

Posso querer ser menos pretensiosa e querer saber como passei dessa 

primeira  célula  para  um  organismo  muito  mais  simples  do  que  o 

organizado,  mas  que  já  é  extremamente  complexo.  Há  formas  muito 

definidas,  um sistema nervoso bem desenvolvido,  um coração  batendo. 

Como conseguimos estudar isso?

 Posso ainda ser um pouquinho menos pretensiosa e, ao invés de me 

perguntar como isso tudo é formado, me perguntar como é que algumas 

dessas células  resolvem se tornar  neurônios.  Quais  são os  passos que 

acontecem para que uma célula que pode virar qualquer coisa decida virar 

um neurônio? Como é que vou estudar esse desenvolvimento embrionário 

humano quando isso acontece dentro de um útero? Podemos estudar isso 
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com as células embrionárias. Conseguimos produzir isso no laboratório, o 

momento em que essa célula,  de repente,  começa a virar  neurônio,  ou 

começa  a  virar  osso,  ou  músculo,  ou  assim  por  diante.  Agora,  posso 

assistir isso e estudar isso no laboratório.

O estudo, o uso dessas células como uma ferramenta de pesquisa 

básica é muito importante e gerará novos conhecimentos básicos sobre a 

biologia  humana.  Esses  conhecimentos,  por  sua  vez,  podem, 

eventualmente,  dar  origem  a  novas  terapias  que  nem  envolvam  uma 

célula-tronco.

Gosto  sempre  de  chamar  a  atenção  não  só  da  importância  da 

pesquisa  básica  para  transformarmos  essa  promessa  terapêutica  das 

células-tronco embrionárias numa realidade, mas também da importância 

das células-tronco embrionárias para a pesquisa básica. Temos muito a 

aprender sobre biologia humana , usando essas células como um sistema 

experimental num laboratório.

Há uma grande polêmica. Esse embrião é um ser humano, que é um 

extremo  deste  debate,  ou  um  mero  conglomerado  amorfo  de  células? 

Achamos  sempre  importante  mostrar  que  estamos  falando  daquele 

embrião produzido por fertilização  in  vitro.  As pessoas tendem, quando 

falamos em embrião humano, a imaginar um feto com coração batendo. 

Não  é  nada  disso,  estamos  falando  num  estágio  muito  anterior,  são 

embriões que sobram dos ciclos de fertilização in vitro. 

A  professora  Patrícia  Pranke  falou  exaustivamente  sobre  a  Lei  de 

Biossegurança. Em 2005, ficou aprovado o uso de um conjunto desses 

embriões para pesquisas no Brasil. Nesse mesmo ano, o CNPq lançou um 

edital destinando verba para pesquisas com células-tronco embrionárias. 

Meu grupo propôs um projeto de estabelecimento de linhagens de células-
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tronco  embrionárias  humanas  a  partir  desses  embriões,  e  o  governo 

financiou esse nosso estudo e depositou o dinheiro na conta, mesmo com 

toda  a  polêmica  do  Supremo.  Ou  seja,  enquanto  a  ação  de 

inconstitucionalidade não era julgada no Supremo, a lei estava valendo e o 

governo sinalizava muito claramente que era para seguirmos com essas 

pesquisas nos dando dinheiro para realizá-las. 

Essas pesquisas começam com parcerias com clínicas de fertilização 

in  vitro que  tenham  embriões  doados  para  pesquisa.  Muitos  casais 

simplesmente  esquecem  esses  embriões  nas  clínicas,  os  quais, 

infelizmente, não podemos usar. Precisamos que os casais assinem um 

termo de consentimento, fazendo a doação desses embriões. Em parceria 

com várias dessas clínicas conseguimos uma série desses embriões. Os 

que estou mostrando estão num estágio de quatro a oito células.

Temos de cultivá-los  até  chegarem no estágio  de blastocisto,  cinco 

dias.  Aqui  perdemos  a  grande  maioria  deles.  A  grande  maioria  não 

sobrevive  ao descongelamento,  ou depois  para de se desenvolver  e  não 

chega a esse estágio. A partir daqui vamos retirar aquela massa, aquele 

botão  embrionário,  colocar  em cultura  e  tentar  fazer  com que  aquelas 

dezenas de células se adaptem à condição de cultura e se multipliquem. 

Depois  de  dois  anos  de trabalho,  conseguimos que em um desses 

casos essas células se adaptassem. Na transparência que exponho podem 

ver  colônias  dessas  células,  milhares  dessas  células  já  crescendo  em 

cultura, bem com a cara de célula-tronco embrionária mesmo. 

Caracterizamos  essas  células  e  conseguimos  transformá-las  em 

músculo,  em neurônio,  mostrando que elas são,  de fato,  células-tronco 

pluripotentes, células-tronco embrionárias humanas.
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Elas têm um número de cromossomos humanos. É importante saber 

se ela tem um número normal de cromossomos humanos. E ela tem 46 

cromossomos como uma célula normal humana deve ter. Batizamos essa 

primeira linhagem de células-tronco embrionárias humanas de BR1, em 

homenagem  a  todo  o  esforço  da  iniciativa  do  governo  federal  para  o 

desenvolvimento dessas pesquisas aqui no Brasil.

Qual a importância de termos uma nova linhagem de células-tronco 

embrionárias humanas? No mundo essa importância não é muito grande, 

ela é relativamente pequena, porque já existem várias dessas linhagens. 

Essas  linhagens  podem  variar  muito  de  características  de  umas  para 

outras,  então,  uma  linhagem  nova  sempre  soma  às  ferramentas  de 

pesquisa disponíveis.

A  importância  nacional,  por  outro  lado,  é  muito  grande,  porque 

mostra agora que adquirimos uma autonomia total para o desenvolvimento 

das  pesquisas  com células-tronco  embrionárias  no  Brasil.  Antes  disso, 

dependíamos  de  grupos  estrangeiros  nos  enviarem  essas  células  para 

podermos trabalhar. Com essas células vêm termos de compromisso com 

uma série  de  limitações,  de  aplicações  de  patente,  desenvolvimento  de 

produtos, e assim por diante. 

Com  isso,  controlamos  todos  os  processos  envolvidos  na  terapia 

celular  com  células-tronco  embrionárias  humanas,  desde  retirar  essas 

células  de  um  embrião  e  multiplicá-las  no  laboratório.  Outros  grupos 

conseguem transformá-las em neurônios e colocar isso num camundongo 

com doença de Parkinson. Isso é fundamental para o Brasil ter autonomia 

nessas pesquisas e poder andar com as próprias pernas.

Coloquei aqui as aplicações clínicas das células-tronco embrionárias 

humanas no Brasil. Estamos começando essas pesquisas. Temos grupos 
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trabalhando com lesão de medula e Parkinson, mas ainda em modelos 

animais na UFRJ. Outros grupos trabalham com cardiopatias e diabete, 

mas ainda iniciando o trabalho com as células embrionárias. Essas células 

têm uma forma de cultivo muito complexa, e estamos, então, treinando e 

colaborando com esses grupos para que eles possam agora fazer os seus 

experimentos não só com as células-tronco adultas, mas também com as 

células-tronco embrionárias humanas.

No fim do  ano passado,  o  Ministério  da  Saúde  resolveu  criar  oito 

centros de tecnologia celular, que eles chamam de CTCs. A idéia desses 

centros é que eles sejam laboratórios para produzir células-tronco para 

uso clínico. 

Então, o Ministério da Saúde está vendo que, em algumas doenças, já 

estamos nos aproximando da consolidação do uso clínico dessas células, e 

eles  querem,  então,  ter  uma  infra-estrutura  de  laboratórios  capaz  de 

produzir essas células para atender, por exemplo, o SUS. Ou seja, quando 

ficar claro que algum desses tratamentos funciona de fato, o governo já vai 

ter laboratórios capazes de produzir essas células para a nossa população.

Nós – o meu grupo e o do professor Steven Rehen, da UFRJ – temos 

um desses  CTCs,  que  chamamos  de  Laboratório  Nacional  de  Células-

Tronco  Embrionárias  –  LaNCE.  É  um CTC  dedicado  exclusivamente  à 

produção  de  células-tronco  pluripotente,  sejam  elas  células-tronco 

derivadas de embrião ou por algum outro método de produção de células-

tronco pluripotentes.

A missão desse CTC é promover as pesquisas e a terapia baseados em 

células-tronco pluripotentes no Brasil. Como? Gerando linhagens dessas 

células,  disponibilizando  essas  linhagens  para  grupos  de  pesquisa  no 

Brasil interessados em trabalhar com esse material e treinando também 
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pesquisadores  para  que  eles  possam  adquirir  autonomia  no  cultivo  e 

manipulação dessas células pluripotentes.

Outro  aspecto  importante  de  falarmos  é  sobre  essa  história  da 

expectativa  em relação  à  células-tronco.  As  células-tronco  ganham um 

espaço enorme na mídia, e isso de fato gera uma expectativa muito grande. 

Hoje em dia, os artigos científicos são tratados pela mídia com muito 

sensacionalismo  e  apresentados  como  verdades  absolutas,  quando 

sabemos que, em ciência, nem todo o novo conhecimento científico é uma 

verdade absoluta, ele pode ser transitório. Pode ser que nos mês seguinte, 

no próximo número da  Science ou da  Nature, saia um trabalho dizendo 

que aquilo que foi publicado no mês passado não era exatamente assim. 

Temos  que  tomar  muito  cuidado  como  transmitir  as  pesquisas  com 

células-tronco para a população. 

Darei dois exemplos. Essas são duas capas de uma revista de grande 

circulação falando de bebês pioneiros porque guardaram células-tronco: 

Terapia  que  já  está  sendo  usada  para  tratar  Alzheimer,  Parkinson, 

Derrame.

Esta foi uma capa mais recente: Terapias com células-tronco no Brasil:  

a Medicina que faz milagres. Se lemos o conteúdo, as matérias são muito 

boas. Lá pela página 3 da matéria, eles explicam que isso tudo ainda é 

experimental, que são testes clínicos.

Pergunto-me quantas pessoas chegam até a página 3 dessas matérias. 

Inclusive meus amigos, que teriam algum estímulo para ler para depois 

bater papo comigo, não leram. A mensagem que fica é que se trata de um 

tratamento que já está sendo usado para o tratamento, a Medicina que faz 

milagres. 
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É claro que existe um conflito de interesses. A revista tem que vender. 

Se o título fosse A Medicina que, se tudo der certo, pode vir a trazer algum 

benefício para algumas doenças, certamente isso iria vender menos. Temos 

de  tomar  cuidado  com a  falsa  percepção  que  isso  passa  de  que  essa 

medicina  já  está  sendo  aplicada  na  população.  E  mais:  que  ela  faz 

milagres.

Esta lâmina mostra parte do que foi veiculado pelo Fantástico, em que 

foram  apresentadas  células  superpoderosas.  Trata-se  de  células  de 

gordura, que são aquelas fontes ainda em desenvolvimento. Ora, esse é 

um  programa  que  atinge  uma  população  com  baixa  capacidade  de 

discernimento de detalhes, como o que é pesquisa e o que é realidade.

De  novo:  temos  de  tomar  muito  cuidado  em  como  apresentar  o 

desenvolvimento dessa área.

O que advogamos é  que é  necessário  fazer  pesquisa com todos os 

tipos de células-tronco. Hoje, não é possível dizer que existe uma célula-

tronco melhor do que a outra.  O momento é de abertura de leques de 

pesquisa  e  de  investir  em todos  os  tipos  de  células-tronco disponíveis, 

todos os que a gente conhece para, um dia, sabermos exatamente quais 

células serão mais adequadas para o tratamento de que doenças.

Vou lembrar aos senhores como se dá o desenvolvimento da medicina, 

relatando uma história relativamente recente, que é a do transplante do 

coração.

Em 1956,  o  governo americano resolveu investir  em pesquisas em 

modelos animais para transplante de coração. Em 1967, eles começam a 
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se preparar para fazer o primeiro teste de transplante de coração em seres 

humanos. 

Naquele mesmo ano, um grupo da África do Sul passa na frente dos 

americanos e faz o transplante de coração em um homem. Em seguida, os 

Estados  Unidos  também  começam  a  fazer  transplante  de  coração,  de 

forma que, um ano depois, no fim de 1968, já tinham sido realizados mais 

de  cem transplantes  de  coração  no  mundo todo.  Só  que  com 80% de 

mortalidade; 80% daqueles primeiros transplantas morreram.

Em uma situação dessas, o que a ciência séria fez? Parou tudo, voltou 

para a pesquisa de bancada e, um ano depois, descobriu que o problema 

era  a  rejeição.  Os  órgãos  transplantados  estavam  sofrendo  ataque  do 

sistema imunológico do indivíduo.

Aí, fez-se pesquisa, pesquisa, pesquisa. Até que, no início dos anos 

80,  foram desenvolvidas  drogas  imunossupressoras  capazes  de  segurar 

essa rejeição e  voltou-se a fazer  transplante de coração.  Até  o  final  de 

2007,  foram mais  de  75  mil  transplantes  de  coração  já  realizados  no 

mundo inteiro.

Em que fase estamos com as células-tronco? Estamos como em 1967, 

com  as  células-tronco  embrionárias  especificamente.  Estamo-nos 

preparando para iniciar testes clínicos em seres humanos. Esses testes 

clínicos  foram  aprovados  depois  de  estudos  extensivos  em  modelos 

animais. Esgotamos o que poderíamos aprender em modelos animais e, 

por isso, estamos dando esse enorme passo, em direção ao ser humano. 

Mas temos de estar preparados para resultados como os que relatei do 

transplante  de  coração  naquele  primeiro  período.  Agüentamos  80% de 

mortalidade no desenvolvimento do transplante de coração – e isso foi feito 
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de forma tão séria que hoje o procedimento é uma realidade terapêutica, 

que beneficia milhares de pessoas. 

Temos  de  estar  preparados  para  isso  acontecer  também  com  as 

terapias com células-tronco embrionárias. 

Quantas pessoas morreram antes de conseguirmos fazer com sucesso 

um  transplante  de  medula  óssea?  Infelizmente,  isso  faz  parte  do 

desenvolvimento da medicina, do desenvolvimento científico.

O  que  é  fundamental  é  que  esses  testes  clínicos  sejam feitos  em 

instituições de pesquisa, por pesquisadores, com aprovação de todos os 

órgãos de vigilância do país. No Brasil, são a Anisa e a Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa – Conep. 

O que não podemos admitir são pseudotestes sendo feitos em clínicas 

que  oferecem  tratamentos  milagrosos.  Aí,  os  pacientes  estarão  sendo 

expostos a tratamentos com uma insegurança, com um risco muito maior 

do que o necessário. E pior: se alguma coisa de ruim acontece com esses 

pacientes, nós nem podemos aprender nada com isso, como foi aprendido 

aqui com aqueles pacientes em que o transplante não deu certo. Então, 

isso não deve ser feito.

Existe uma linha muito tênue entre a ousadia e a irresponsabilidade. 

Precisamos  desenvolver  essa  área  de  terapias  com  células-tronco  com 

ousadia, mas, fundamentalmente, com muita responsabilidade, para que 

possamos cumprir as promessas terapêuticas da medicina regenerativa.

Quero  terminar  esta  exposição  agradecendo,  pela  colaboração,  às 

fontes  de  financiamento  para  as  nossas  pesquisas  com  células-tronco 
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embrionárias humanas.  Elas são tanto dos governos federal  e  estadual 

quanto da iniciativa privada.

Deixar,  por  outro  lado,  a  relação  dos  integrantes  da  equipe  que 

colaborou conosco. Ninguém faz nada sozinho; isso foi o resultado de uma 

parceria de várias pessoas muito competentes, que nos ajudaram nesses 

trabalhos. Muito obrigada. 
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Célula-Tronco embrionária animal: 
isolamento e diferenciação neuronal

Dr. Rubens Tavares

 Foto: Marcos Eifler /Ag AL

Dr.  Rubens  Tavares  é  professor  do  Departamento  de  Ginecologia  e 

Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Graduação 
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em Medicina pela UFMG. Mestrado em Medicina (Obstetrícia e Ginecologia) 

pela  UFMG.  Doutorado  em  Medicina  (Ginecologia)  pela  Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp) e Cornell University — Nova York, Estados 

Unidos.  Pesquisador  do  grupo  de  Reprodução  Humana  da  UFMG, 

pesquisador  convidado  da  Unifesp  (Rede  Células-Tronco),  médico 

ginecologista e obstetra da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Tem 

experiência na área de Medicina, com ênfase em Ginecologia e Obstetrícia, 

atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  doação  de  oócitos, 

reprodução  assistida,  isolamento,  cultivo  e  diferenciação  neuronal  de 

células-tronco embrionárias. 

RUBENS TAVARES – Agradeço à Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul e à Comissão Especial sobre Células-Tronco por esta 

oportunidade, porque acredito que o caminho correto seja o da discussão e 

da divulgação. Cada um aqui tem a capacidade de expandir esse tema e, 

quem sabe, gerar uma reação em cadeia para o maior esclarecimento do 

povo do que é o trabalho com células-tronco. 

O nosso grupo está apenas engatinhando. Quando um pai ou uma 

mãe vê o filho fazer determinadas coisas como, por exemplo, ficar de pé no 

primeiro  ano  de  vida,  empolga-se  com  isso.  Da  mesma  forma,  esse 

trabalho  de  apenas  cinco  anos  com  células-tronco  embrionárias  nos 

empolga. 

O nosso trabalho diz respeito à célula-tronco embrionária, isolamento 

e diferenciação neuronal. O nosso financiador é o Hospital das Clínicas, 

que  nos  acolhe.  O  deputado  Paulo  Brum  pôde  conhecer  as  futuras 

instalações, que estão quase prontas. Dependemos apenas da aprovação 

de um relatório em Brasília para receber uma última verba do Ministério 

da Saúde, que também está financiando de certa forma esse trabalho. 
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O nosso grupo é eminentemente clínico. Fizemos um trabalho inverso. 

A  minha  formação  é  de  médico  ginecologista,  com  especialização  em 

reprodução  humana.  O  nosso  grupo  trabalha  em  Belo  Horizonte  na 

manipulação de embriões humanos, com sêmen e óvulos para tratamento 

de casais inférteis.

Conseguimos também um financiamento da Schering AG,  Berlin  – 

hoje,  com  a  fusão,  da  Bayer  Schering  Pharma.  Cada  vez  mais  essas 

empresas têm desempenhado um papel superimportante. A própria Capes 

e o CNPq, que são muito importantes para o fomento do pesquisador, têm 

difundido cada vez mais a importância do contato com a empresa. Então, 

ganhamos uma verba de 203 mil euros. Parte da verba que temos também 

é gerada através da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, 

algumas bolsas de iniciação científica e de pós-graduação. 

Dessa  forma,  temos  aprovação  ética  do  Comitê  de  Ética  em 

Experimentação  Animal,  sob  protocolo  004/06,  com  autorização  de 

pesquisar até 2011, cujo título é precursores neurais diferenciados a partir 

de  células-tronco  embrionárias  como  terapia  celular  da  Doença  de 

Parkinson criada experimentalmente em ratos.

Quando  se  fala  em  terapia  celular,  uma  das  primeiras  perguntas 

feitas a nós, pesquisadores, é quando poderemos utilizar isso na clínica. 

Acho que a melhor resposta é nos remetermos ao passado. Um exemplo 

clássico disso é o do professor pesquisador Fleming, quando começou a 

estudar a penicilina. Levou cerca de 13 anos para se conseguir purificar e 

fazer o uso em larga escala de uma única substância. 

Os  senhores  devem  lembrar  que  há  menos  de  100  anos  atrás  a 

chance de um indivíduo vir a falecer por uma infecção abdominal como 

apendicite,  por exemplo,  era de mais de 90%. Hoje,  podemos dizer que 
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essa chance, com o advento da antibioticoterapia, caiu para níveis abaixo 

de  1%.  O  reconhecimento  científico  disso  gerou  o  Prêmio  Nobel  de 

Medicina e Fisiologia, em 1945. 

O  mesmo se  pensa  sobre  células-tronco  embrionárias.  Entretanto, 

agora não é apenas um elemento químico, mas uma série de elementos 

que  estão  inter-relacionados.  No  momento  da  implantação  do  embrião, 

estima-se que mais de 500 genes, que são a parte ativa do cromossomo, 

vão estar  ativos  para que aquele  embrião  implante  de  maneira  correta 

dentro do útero. Então, são vários os fatores que estão interligados. 

Mesmo tendo passado um grande tempo, isso gerou um novo Prêmio 

Nobel, já relatado aqui, de Medicina e Fisiologia para o professor Evans, 

que publicou na Nature, de 1981, o primeiro isolamento de células-tronco 

embrionárias de camundongo. 

Isso  gerou  a  grande  alegria  de  vermos  publicado  o  isolamento  de 

célula-tronco humana há 11 anos. 

Foi  com grande satisfação que assistimos à palestra da professora 

Lygia. Isso tem um impacto muito grande para nós, pesquisadores. Foi 

uma  felicidade  enorme  quando  abrimos  a  página  da  CNPq,  em  1º  de 

outubro de 2008,  e  lemos que a equipe liderada pela professora Lygia, 

juntamente com pesquisadores da USP, da UFRJ e da medicina privada, 

conseguiu isolar essa colônia de células denominada BR-1.

A discussão ética e política é muito importante, mas eu gostaria de 

contribuir mais no aspecto técnico do assunto. A união do espermatozoide 

e do óvulo, gerando o ovo – o zigoto –, é a primeira divisão morfológica que 

gerará um embrião. Este é um embrião de camundongo em estágio de pré-

implantação  com a  parte  externa,  o  trofoectoderma,  e  a  massa  celular 

interna. Isso é incrível, pois são cerca de 40 ou 50 células que têm uma 
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forma diferente de se desenvolver. E são justamente essas células que irão 

gerar o hipoblasto e o epiblasto.

O hipoblasto é um pequeno filete da massa celular interna. 

A  importância  dos  estudos  embriológicos  se  justifica  porque 

teoricamente se pode gerar todos os tipos de tecidos do corpo humano, 

como a maioria das pessoas aqui presentes já devem saber. 

A primeira boa notícia é que o Brasil é autossuficiente na produção do 

melhor  modelo  animal  do mundo,  que é  um camundongo isogênico da 

linhagem 129.  Se o projeto de ética da sua universidade for  aprovado, 

pode-se  comprar  alguns  camundongos  do  ICB  da  USP.  Esse  foi  o 

camundongo que o professor Martin Evans utilizou para isolar as células-

tronco, em 1981, o que lhe valeu o Prêmio Nobel de 2007. 

Esse  animal  tem  uma  característica  muito  interessante.  Em 

comparação a outros animais, ele tem uma chance maior de desenvolver 

um câncer  de  testículo,  o  teratocarcinoma testicular.  Os pesquisadores 

perceberam  que  esse  tumor  tinha  uma  grande  capacidade  de 

diferenciação. O trabalho com células-tronco embrionárias surgiu a partir 

das pesquisas com o câncer. 

Esse animal, a ética vai permitir que seja sacrificado com o menor 

tipo de dor – o modo de sacrifício é praticamente instantâneo. O corno 

uterino – o animal tem o útero em forma de vê – será retirado, será feito 

com  que  os  embriões  sejam  lavados,  e,  num  meio  especial,  fora  da 

encubadora, esses embriões serão isolados.
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Esta é uma imagem, representado em uma massa celular interna, de 

um blastocisto, de um embrião que já saiu de uma camada protetora, que 

é a zona pelúcida. 

Esse  embrião  é,  então,  semeado  numa  camada  de  fibroblasto, 

imitando  o  ambiente  intrauterino.  O  que  significa  isso?  Haverá  uma 

temperatura de 37º Celsius, um equilíbrio do pH através da constituição 

do ar de dentro da encubadora em 6% de CO2 e umidade alta. Isso fará 

com que  o  embrião  cresça,  faças  as  suas  projeções  nessa  camada  de 

fibroblasto. 

A parte dois mostra o trofoectoderma, que vai gerar a placenta. É uma 

pesquisa em que se verifica o trofoectoderma e o trofoblasto crescendo de 

maneira  bem alargada;  e,  no centro,  está  o  objeto  de  estudo,  que é  a 

massa celular interna.

Essa massa celular interna vai crescer por cerca de cinco dias in vitro, 

e será aspirada e removida pelo pesquisador de forma a ter um tratamento 

celular para gerar uma solução celular.

Quando se desfaz essa massa celular interna se começa a perceber, já 

nos  primórdios  do  isolamento  da  célula-tronco,  cerca  de  200  células 

conjuntas. Como têm uma característica especial de crescer em grupos, 

elas serão tripsinizadas, gerando diversas colônias.

Outra  notícia  boa:  na  minha  opinião  o  Brasil  também  é 

suficientemente  livre  da  necessidade  de  importar  células-tronco 

embrionárias de camundongo. Poderia falar que, se todas as células-tronco 

embrionárias  de  camundongo  do  mundo  acabassem,  o  nosso  grupo  e 

vários outros grupos seriam capazes de suprir essa demanda. 
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A célula cresce de maneira indefinida. Vejam que interessante: ontem, 

contabilizei 160 dias só dessa colônia. Quase nenhum tecido vai crescer 

dessa forma. Por isso a importância de se ter esse tipo de linhagem e de 

pesquisa. 

Temos, no nitrogênio líquido,  cerca de 6 milhões de células-tronco 

embrionárias. Descongelamos duas amostras para dois tipos específicos de 

pesquisa.

Nesse  tipo  especial  de  pesquisa,  mantemos  essa  célula  em  Stain 

diferenciado  de  maneira  indefinida,  para  que  você  seja  uma  fonte 

constante  de  renovação  com  a  nova  quantidade  de  tecido  para  ser 

diferenciado posteriormente. 

Comprovamos isso através de uma tese de mestrado de um aluno 

nosso,  o  Francisco  Pereira,  no  final  do  ano  passado.  Pegamos  uma 

amostra  dessa matéria  –  no  caso,  célula-tronco  embrionária  –,  fizemos 

uma análise da atividade de telomerase.

Lembram-se do cromossomo, lá da Biologia? Então, uma pontinha do 

cromossomo chamado telômano tem uma atividade importante  na vida 

celular, na morte e na vida celular, no crescimento celular, e isso tem tudo 

a ver com câncer.

Por exemplo, pode-se fazer uma comparação da atividade telomerase 

com o câncer, e percebemos que, de certa forma, essa atividade telomerase 

estava altíssima, representando o grau e a capacidade da agressividade, da 

capacidade de replicação dessa célula,  de forma que,  comparando com 

outros tipos de câncer, a célula-tronco embrionária e todos os (ininteligível) 

que têm uma capacidade grande de expressão da atividade telomerase são 

comparados  a  outros  tipos  de  tecido,  como,  por  exemplo,  a  pele.  Se 
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retirarmos  um  pedaço  da  pele  e  analisarmos  a  atividade  telomerase, 

veremos que vai estar bem diminuída, comparando com o câncer.

Então pode ser um mecanismo de estudo indireto das drogas que vão 

ser testadas no futuro para o tratamento de câncer. 

Isso  poderá  ser  provado  por  meio  de  algumas  tecnologias  que 

chamamos de biologia molecular. Com isso pode-se provar que essa célula 

tem uma característica diferente das de outras células. A expressão gênica 

dela é diferente, e um dos genes mais utilizados no mundo para estudo é o 

Oct4.

Vejam,  aqui,  duas  colônias  de  células-tronco  sendo  inseridas  no 

interior de uma ponteira, dentro da pipeta de Gilson, colocadas dentro de 

10 microlitros para análise posterior das células-tronco. E elas se mantêm 

em estágio indiferenciado, representadas através dessa expressão gênica 

do Oct4, por maneira indefinida, de forma que outros genes são também 

utilizados. Em nosso grupo, também utilizamos o Nanog, que foi clonado 

em 2003, uma publicação da Cell. Conseguimos esse tipo de atividade.

Além  dessa  comprovação,  alguns  ensaios  em  nível  experimental 

confirmam o poder dessas células. Aqui, por exemplo, gerando células que 

estão tendo uma atividade contrátil. 

É de uma grande importância obter esse tipo de comprovação, de que 

sua  célula,  através  de  dias  e  dias  de  cultivo,  ainda  mantém  essa 

capacidade de se transformar em outros tipos de tecido. 

Como entraria a doença de Parkinson nessa história? Sabemos que 

existe uma área no cérebro chamada de substância negra, que concentra 

um  tipo  específico  de  um  neurônio  produtor  de  uma  substância 

denominada dopamina. Em princípio, a doença de Parkinson parece ser 
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provocada principalmente pela deficiência dessa substância. Em teoria, se 

o indivíduo faz  um transplante celular,  está promovendo diariamente a 

disponibilidade dessa substância naquela área que está em carência.

Existe uma prevalência muito importante. Refiro-me à quantidade de 

gente estimada nos Estados Unidos, que chega a 1% da população. Isso dá 

uma Porto Alegre em termos de números, ou seja, mais de 1 milhão e 500 

pessoas afetadas por esse tipo de doença.

Surgiu,  então,  a ideia de fazer o transplante neural.  E é antiga.  A 

ideia é repor essa célula e, consequentemente, a substância. Com isso, 

seria aliviado o sofrimento desses pacientes. Infelizmente, por uma questão 

ainda não muito explicada pelo homem, as coisas não são tão simples. 

Como  ir  para  clínica  o  que  um  trabalhador  trabalha  numa  bancada? 

Temos  circuitos,  em  nível  cerebral,  extremamente  complexos.  Essa 

questão de sair da bancada para o tratamento clínico ainda tem de ser 

muito estudada antes de ocorrer. 

Por  isso  sugiram os  primeiros  estudos,  não  mostrando  benefícios, 

mas, de certa forma, uma alteração do movimento dessas pessoas. 

Em 2001, houve outros tipos de pesquisas, então com o apoio dos 

Estados Unidos. Dependendo do presidente que está no comando, esse 

país acaba dando apoio ou não. Dessa forma, a ciência acaba dando saltos 

em certos períodos da história; por isso, temos que andar sempre de mãos 

dadas. 

Isso mostrou uma certa melhoria nos estudos clínicos, mas também 

com alterações de movimento, seja em nível de marcha ou em nível  de 

distonia da face. 
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Em  2005,  um  grupo  liderado  por  Takaji  publicou  que  o  uso  de 

células-tronco embrionárias revertia o quadro de Parkinson em primatas, 

que, em teoria, seriam os animais mais próximos da espécie humana. 

Utilizamos o modelo animal, que é o mais usado no mundo. Estou 

com 40 anos, e esse modelo tem 41 anos – foi criado em 1968. Hoje, ainda 

se utiliza esse modelo, que parece ser o mais estudado e adequado. Até o 

momento,  a  opção  é  esse  modelo,  no qual  se  aplica  a  injeção de  uma 

neurotoxina,  chamada  de  6-hidroxidopamina,  que  vai  atuar 

especificamente nessa zona de maior concentração da substância negra 

compacta, de maior concentração desse neurônio dopaminídico, gerando 

esse tipo de lesão. Fazemos um teste com a agonista da dopamina, com a 

apomorfina, e esse animal vai ser então filmado. 

O que vai ser revelado no filme são movimentos rotatórios, quando se 

consegue  fazer  uma  destruição  significativa  dessa  área  específica  do 

cérebro, produtora de dopamina, fazendo, então, um modelo de Parkinson. 

O transplante vai ser realizado por uma outra área, que é o estriado, 

em  que  há  uma  comunicação  da  substância  nigroestriado,  onde  a 

substância ativamente vai atuar, a dopamina. 

Quanto à análise clínica e laboratorial,  tanto do ponto de vista da 

filmagem como do sacrifício desses animais, deve-se observar se o animal 

sobreviveu ao transplante, qual foi a porcentagem de sobrevivência a partir 

desse transplante e qual foi a atuação clínica, em cima do transplante, 

para se conseguir aliviar os sintomas de Parkinson. 

Então, temos um corte cerebral e um mapa das regiões do cérebro. 
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Vamos fazer com que essa injeção de 6-hidroxidopamina ocorra numa 

área específica, em uma área pequena. Com isso, conseguimos, através da 

estereotaxia,  um  aparelho  que  temos,  medir  através  de  coordenadas. 

Usando  suturas,  que  são  as  uniões  dos  ossos  do  crânio,  faz-se  uma 

craniotomia, um pequeno orifício, e, depois, em um outro pequeno orifício 

injeta-se essas células.

Feito o modelo animal,  como chegar até o neurônio? Então, temos 

aqui essa célula, que é mantida em estado indiferenciado com uma série 

de  substâncias,  que são  extremamente  caras.  Um mililitro  do  meio  de 

cultivo chamado LIF, que é um fator inibidor de leucemia, chega a custar 

em torno de 3 mil reais.

Fiz um pedido desse material em novembro e chegou ontem. Estava 

no aeroporto, quando a importadora avisou que havia acabado de chegar o 

material.  Esse  é  outro  grande  problema  da  pesquisa  que  temos  de 

melhorar.  Cada  vez  mais  temos  de  diminuir  o  tempo  necessário  para 

importação desse material. 

Temos de fazer  uma diferenciação.  Diga-me com quem andas,  que 

direi quem tu és. Temos de atuar de forma ativa, fazendo com que aquela 

célula  indiferenciada  cresça  numa  certa  direção.  E  essa  direção  foi 

conseguida  como  um  recorde,  em  2000,  por  um  grupo  do  Instituto 

Nacional  de  Pesquisa  Americana,  o  maior  financiador  de  pesquisas  do 

mundo. Esse grupo conseguiu mais do que os 2%, 3% que até então se 

conseguia, conseguiu 30% de célula doparminérgica. Isso foi um grande 

avanço e ocorreu há cerca de nove anos. 

Então,  temos  de  tripsinizar  aquelas  células  e  fazer  uma  solução 

celular, de forma que, por uma conta simples de matemática, se consiga 

fazer  o  trabalho  em  microgotas  penduradas.  Para  cada  20  microlitros 

68



dessas  gotas,  vai  se  ter  500  células.  Essas  células,  que  têm  uma 

característica muito interessante, dois dias depois, pela própria gravidade, 

vão se unir e formar aquilo que chamamos de corpo embrionário. 

Esse corpo embrionário seria o primeiro sinal morfológico, para esse 

tipo de pesquisa e para essa metodologia, de diferenciação celular. 

Então,  se  analisarmos esse corpo  celular,  veremos que ele  tem os 

marcadores para, conforme o primeiro eslaide que mostrei, o ectoderma, 

endoderma  e  mesoderma,  que  são  os  tecidos  primitivos.  Ampliando  a 

imagem, verificamos que as 500 células se uniram. 

Aqui temos o corpo embrionário num detalhe maior. Analisando esse 

corpo embrionário, através de biologia molecular também, conseguimos ter 

os marcadores moleculares confirmados sob o ponto de vista científico, um 

marcador de precursor de endoderma, de ectoderma e de mesoderma.

Outros  protocolos  conseguiram  fazer  isso  de  forma  mais  rápida. 

Estamos até comparando esses dois protocolos. Aqui utilizamos a mesma 

solução celular, porém não daquela forma de corpos embrionários gerados 

a  partir  do  cultivo  de  gotas  penduradas,  mas  uma  solução  celular 

contendo de  2  a  2.400 células  por  centímetro  quadrado –  um simples 

cálculo matemático.

Quatro  dias  depois,  temos  diversas  estruturas,  que são  os  corpos 

embrionários  que  serão  utilizados  em  uma  série  de  eventos  para  a 

transformação neuronal. 

Esse corpo embrionário vai gerar o que chamamos de neuroesfera. 

Essa neuroesfera já está presente nos primeiros dias de cultivo, nos dois 

dias e  meio de cultivo e  no dia um de um meio de diferenciação,  que 
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chamamos de insulina transferina selênio fibronectina – nome um tanto 

complexo. 

Isso tudo vem de pesquisas realizadas no passado. Os pesquisadores 

descobriram  há  décadas  que  essas  substâncias  estavam  expressas  no 

momento da neurogênese. Isso faz com que as utilizemos hoje, depois de 

décadas de estudo. Isso é o que prova que esse corpo embrionário está 

gerando essas neuroesferas e começando a fazer  projeções similares de 

precursores neurais. 

Esses precursores neurais vão crescer e gerar células diferenciadas, 

já com algumas projeções – relembrando os neurônios, na Biologia, corpo 

celular,  dendritos  e  axônios  –  extremamente  parecidas  com  esses 

precursores neurais.

Com o passar do tempo, cada vez mais esse corpo embrionário vai 

gerar essa célula parecida com o precursor neural. A cada dia que passa, 

será  mais  parecido.  Podemos  ver  aqui  prolongamentos  simulando  os 

axônios,  e  os  corpos  celulares  têm  também  uma  certa  identidade, 

crescendo juntos e mantendo comunicações, como ocorre no cérebro, em 

que um neurônio se comunica com o outro. 

Quando  se  chega  a  um  estágio  mais  avançado,  pode  surgir  a 

pergunta: existe precursor neural nesta lâmina, neste eslaide que estamos 

mostrando? 

Mais uma boa notícia. Podemos dizer, a partir de ontem – e isso é algo 

inédito,  os  senhores  vão  ficar  sabendo  de  antemão,  antes  do  próprio 

coordenador  e  dos  patrocinadores  –,  que  conseguimos  fazer  uma 

marcação, por imunoistoquímica, para comprovar que essas células são 

realmente precursores neurais. 
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Temos  aqui  uma  imunoistoquímica  mostrando  células  que  são 

marcadoras de uma proteína que é específica para o neurônio. Se formos 

usar esse marcador em um outro tipo de tecido que não seja neuronal, 

muito  provavelmente  ele  não  vai  dar  positivo.  Então,  temos  aqui  a 

presença  de  tubulina,  que  é  uma  proteína  também  específica  dessa 

diferenciação. 

E  como  é  que  o  pesquisador  sabe  disso?  Se  uma  pessoa  estiver 

andando na rua com uma blusa do colorado, muito provavelmente ela não 

é gremista. Aqui utiliza-se o mesmo raciocínio. Se a célula está marcada 

por um anticorpo que é extremamente específico para esse tipo de tecido – 

ele se mostra positivo aqui em verde, simbolizando a juventude –, há a 

presença dessa célula. Essa mancha em azul são os núcleos, corados pela 

técnica de Hoescht. 

Aqui  está  a  prova  de  que  apenas  ontem,  depois  de  três  anos  de 

pesquisa, conseguimos confirmar que temos célula produtora de dopamina 

dentro desses precursores neurais.  De certa forma, isso nos autoriza a 

começar, imediatamente, a etapa final, de terapia celular com transplante 

celular.  Todo  o  modelo  estava  construído,  precisávamos  apenas  saber 

dessa resposta. E aqui está a resposta. 

Temos aqui a mesma foto, sendo evidenciadas apenas as células com 

essa marcação para tirosina hidroxilásica, que seria a etapa final da prova 

de que a célula possui essa enzima e vai produzir dopamina.

Então,  embora  ainda  precisemos  quantificar  um  pouco  mais, 

chegamos à conclusão de que,  aparentemente,  no mínimo em torno de 

30% de células marcadas por dopamina conseguimos conhecimento.
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O trabalho com células-tronco é extremamente delicado e complexo, 

de modo que temos de ter uma entrega muito grande. E uma pessoa no 

nosso grupo conseguiu fazer isso, o professor titular de ginecologia, meu 

chefe. Ele ainda não está sabendo dessa notícia, mas saberá assim que eu 

chegar em Belo Horizonte. 

Como é uma área muito abrangente, ele reuniu outras duas pessoas: 

o  professor  titular  de  clínica  médica,  professor  Francisco  Cardoso, 

neurologista  e  neurocientista,  e  a  professora  Rosa  Arantes,  médica 

neurocientista,  que  está  fazendo  as  marcações  com  imunoistoquímica. 

Estão  envolvidos  nesse  trabalho  também  os  professores  adjuntos  do 

Departamento  de  Ginecologia  da  Faculdade  de  Medicina  da  UFMG  – 

professor  Agnaldo,  um  dos  coordenadores  do  Setor  de  Oncologia  e 

orientador da dissertação de mestrado do Francisco sobre a atividade da 

telomerase;  professora  Márcia;  professor  Fernando  Reis.  Há  toda  uma 

equipe montada, desde a pessoa que está nos ajudando a limpar o chão, 

nossa querida Batatinha, até o professor titular.

Não  existe  um  professor  titular  se  não  houver  uma  pessoa  para 

limpar o chão. Todos estamos no mesmo barco, com a mesma finalidade. 

Então,  os  alunos  da  pós-graduação  e  da  iniciação  científica  são  os 

responsáveis por esse trabalho conjunto e bonito. Apesar de estarmos há 

apenas 5 anos trabalhando com isso, temos essas pequenas felicidades ao 

conseguirmos esses resultados.  Isso nos empolga a continuar cada vez 

mais perseguindo os nossos objetivos. Muito obrigado.
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Epilepsia e células-tronco

Dra. Maria Júlia Carrion

 Foto: Marcos Eifler /Ag AL

Dra. Maria Julia Carrion é médica neurologista do Hospital São Lucas, da 

Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul  (PUC/RS). 

Especialista  em  Neurologia  pela  Academia  Brasileira  de  Neurologia. 

Mestrado em Medicina e Ciências da Saúde, na PUC/RS: “Avaliação da 
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Segurança e Factibilidade do Transplante Autólogo de Células-Tronco de 

Medula Óssea em Pacientes com Epilepsia do Lobo Temporal”.

Integra a equipe coordenada pelo Dr. Jaderson Costa da Costa no Instituto 

do Cérebro, no Hospital São Lucas, responsável por grandes avanços nas 

pesquisas  sobre o uso de células-tronco no tratamento de epilepsia.

MARIA JÚLIA CARRION – Boa tarde a todos. Primeiramente, quero 

agradecer  imensamente  o  convite  à  organização  deste  evento,  por  me 

possibilitar estar aqui representando a equipe de pesquisadores, da qual 

faço parte, coordenada pelo Dr. Jaderson Costa e composta, atualmente, 

por 15 pessoas. 

Aproveitando o  gancho  da  palestra  anterior,  reforço  o  fato  de  que 

realmente não há pesquisa e não há resultado sem uma grande equipe.

Chamo a atenção para o  fato  de que este  é  o  primeiro  estudo de 

impacto de iniciativa do Dr. Jaderson Costa da Costa e da Diretoria da 

PUC, que se chama Instituto do Cérebro, uma estrutura que vai aglutinar 

toda a pesquisa de neurociências e neurologia.

Como os palestrantes anteriores já  falaram bastante sobre a parte 

técnica e sobre a parte de laboratório, falarei um pouco mais a respeito da 

parte clínica. Acredito que o relato ficará mais agradável para podermos 

entender a questão.

Primeiramente, faremos apenas uma pequena revisão sobre o que é 

epilepsia. Acredito que todos, aqui, já tenham ouvido falar sobre isso ou 

até tenham visto alguma pessoa tendo uma crise convulsiva, uma crise 

epiléptica – que é aquela manifestação bastante desagradável para quem 
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vê e também para quem a está sofrendo. A pessoa muitas vezes perde a 

consciência, tem aqueles abalos, e isso pode ser bastante grave.

Como é uma doença muito prevalente e incidente, estima-se que nos 

países  em desenvolvimento,  como o  nosso,  atinja  100 casos  novos  por 

cada 100 mil pessoas – portanto, tem bastante impacto.

Muitas vezes, não conseguimos tratar esta patologia da maneira como 

gostaríamos.  Apesar  de  termos  à  nossa  disposição  uma  gama  de 

medicações,  de  procedimentos  cirúrgicos  e  outras  tecnologias  também, 

não conseguimos sucesso em cerca de 30% dessas pessoas, de forma que 

elas permanecem tendo crises e mais crises.

Frente a uma situação como esta, uma epilepsia que é refratária às 

terapêuticas em vigência, o que podemos fazer, o que devemos pensar?

Primeiro,  temos  que  pensar  no  amplo  espectro  de  síndromes 

epilépticas, pois a epilepsia não é uma doença única, mas um conjunto de 

síndromes.  Portanto,  temos  que  tentar  fazer  um diagnóstico  adequado 

para podermos instituir uma terapêutica a mais correta possível, tentando 

adequar  a  variedade  de  combinações  possíveis  com  as  medicações  e 

tentando lidar com este problema, que é a falha terapêutica.

A falha terapêutica ocorre por vários motivos. Primeiro: por falta de 

adesão, enfim, por uma escolha inadequada do médico, porque realmente 

a situação é muito difícil, e não há nada que se possa fazer para tratar o 

caso somente com medicações e com cirurgia. 

Isso  explica  por  que  a  iniciativa  e  por  que  todo  esse  incentivo  à 

pesquisa  de  novas  tecnologias  que  não  sejam  somente  pesquisas  de 
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medicações, técnicas cirúrgicas ou outras coisas, mas acompanhando-se o 

desenvolvimento. Isso foi o que motivou a pesquisa com células-tronco.

Primeiramente, quero expor para os senhores o que estamos fazendo 

na PUC, em que ponto nós estamos e em que tipo de epilepsia estamos 

trabalhando.  Felizmente,  a  maior  parte  das  pessoas  adultas  que 

apresentam aquele quadro de que já falei antes, que é o de refratariedade 

terapêutica,  ou  seja,  não  havendo  um  tratamento  adequado  com  as 

medicações, essas pessoas se enquadram numa situação que se chama 

epilepsia do lobo temporal.

O lobo temporal é essa parte do cérebro. O problema das pessoas que 

têm suas crises está originado a partir  daí.  Há uma descarga, há uma 

atividade  elétrica-cerebral  inadequada  nessa  parte;  então,  a  sua  crise 

epiléptica inicia dentro dessa estrutura chamada lobo temporal. A pessoa 

tem várias crises por dia, às vezes todos os dias, às vezes em períodos 

maiores, a cada semana ou a cada 15 dias, havendo uma salva de cinco a 

seis crises.

Existe  um  outro  aspecto  que  é  muito  importante  dentro  dessa 

síndrome.  Estamos falando do lobo temporal,  e  não vou poder explicar 

toda  a  função  dessa  parte.  Mas  nele  existe  uma  estrutura  chamada 

hipocampo, que é muito importante para o processamento de memória. 

Então,  parece  lógico  pensarmos  que,  se  essa  estrutura  não  está 

funcionando  de  maneira  adequada  e  está  afetando  uma  área  que  é 

importante para o mecanismo de memória, a epilepsia também pode estar 

afetando o funcionamento da memória dessa pessoa.

Essa é uma imagem de ressonância magnética. Gostaria de mostrar, 

se o conseguir, essa estrutura pequena chamada de hipocampo, que fica 

bem no interior do cérebro, entre o lado esquerdo e o lado direito.
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Trago a ressonância de um paciente do nosso estudo para mostrar o 

que  acontece  nesse  quadro.  Há  uma  atrofia  da  estrutura,  e  podemos 

observar  um  círculo  maior,  bem  formado.  Há,  também,  dois  filetes 

fininhos.  Toda  a  estrutura  está  bem formada  no  lado  direito,  que  é  o 

normal, e o outro é o lado que está doente.

O  que  acontece  numa  dimensão  microscópica?  Na  ressonância 

podemos  perceber  o  estreitamento,  a  atrofia  da  estrutura.  Quando 

analisamos cortes anatômicos,  podemos ver  o que esperaríamos.  Numa 

situação de normalidade, esperaríamos ter uma quantidade adequada de 

neurônios  –  estes  aqui  são  neurônios  piramidais.  Numa  situação  de 

doença por epilepsia em que há atrofia de hipocampo, há uma escassez 

dessas  células.  Então,  pode-se  pressupor  que  ele  não  deve  estar 

funcionando de maneira adequada.

Discorri  rapidamente sobre epilepsia e sobre um tipo específico de 

epilepsia  com  que  trabalhamos  para  explicar  o  motivo  de  estarmos 

estudando  tanto  esse  tipo  de  epilepsia  e  de  estarmos  usando  células-

tronco.

Como essa síndrome é a mais frequentemente refratária à medicação, 

há muito tempo os pesquisadores desenvolveram modelos experimentais 

para  entender  melhor  seus mecanismos e  para  tentar,  em cima disso, 

instituir novas terapêuticas. 

Por isso, a PUC, há muito tempo, tem um laboratório formado por 

pesquisadores que estão estudando todos os mecanismos e modelos de 

epilepsia do lóbulo temporal. 
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Como isso veio se desenvolvendo ao longo dos anos e como está no 

momento atual? Quando se descobriu que se poderia usar a célula-tronco 

adulta da medula óssea, que as células-tronco da medula óssea poderiam 

se desenvolver e se transformar em neurônios, então, dentro do laboratório 

de pesquisas – esses dados são da tese de mestrado de Gianina Venturin –

,  a  partir  desses  modelos  experimentais,  começou-se  a  usar  essa 

terapêutica com células-tronco da medula óssea. 

Quero apresentar a todos um dos dados mais importantes. Primeiro, 

o que se quer ver? O dado mais importante: Será que essa terapêutica vai 

diminuir o número de crises? 

Aqui, podemos ver a fase pré-transplante. Esse é o grupo em que foi 

feito o transplante com medula e, aquele, em que isso não foi realizado. 

Aqui é mostrada a média de crises que eles tinham. 

No pós-transplante imediato, vemos uma diferença, uma diminuição 

no número  de crises  naquele  grupo de  animais  –ratinhos  –  que foram 

submetidos ao transplante de células-tronco da medula óssea. 

Isso foi feito um pouquinho mais tarde, uns dias após o transplante. 

Houve uma redução ainda maior no número de crises. 

A nossa preocupação não é só com o número de crises, mas também 

com  a  função  daquela  estrutura,  do  hipocampo,  bem  como  com  a 

recuperação da memória. 

Esses dados que trouxe aqui também pertencem à tese de Gianina 

Venturin, que fez uma avaliação de memória, de função cognitiva desses 

ratinhos. 
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Como se percebe aqui, essa coluninha branca e essa coluninha preta 

são  os  ratinhos  que  foram  submetidos  àquele  modelo  de  epilepsia. 

Podemos ver uma diferença estatisticamente significativa em todos esses 

quadros. Esses animais que foram submetidos ao transplante, que tinham 

epilepsia  e  depois  foram  tratados  com  as  células-tronco,  eles  não  só 

melhoraram em termos de frequência de crises, mas também em relação 

ao seu desempenho cognitivo. 

Agora, descobrimos que esse modelo experimental é válido, melhora 

as  crises,  melhora  o  desempenho  cognitivo,  mas  faltava  também  uma 

parte muito importante. Será que realmente o que está fazendo efeito ali 

são as células-tronco? Será as células chegaram onde queríamos? Será 

que houve uma diferenciação celular naquela área lesada? Isso foi trabalho 

de outra tese. 

O próximo eslaide mostra a questão das crises abordadas nessa outra 

tese. Houve uma redução importante do número de crises, mas o objetivo 

era justamente mostrar a diferenciação. 

Existem marcadores que podemos usar para demonstrar se naquela 

área houve diferenciação neuronal, se aquelas células injetadas realmente 

se  desenvolveram  em  neurônios.  No  eslaide vemos  dois  tipos  de 

marcadores – os pontinhos verdes e os pontinhos vermelhos.  Com isso 

conseguiu-se provar que as células-tronco retiradas de um camundongo 

transgênico  realmente  chegaram  ao  hipocampo  e  se  diferenciaram  em 

neurônios. 

Com base em todos esses dados, podemos dizer que o procedimento 

foi  bem-sucedido.  Conseguimos  demonstrar  a  diferenciação  celular,  a 

melhora cognitiva e a frequência de crises. Demos um passo a mais, um 

passo muito importante que só foi possível com relativa rapidez porque o 
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grupo já havia feito um trabalho anterior com humanos, tratando isquemia 

cerebral,  projeto  que  também foi  bem-sucedido  e  se  mostrou  bastante 

seguro. 

Juntando  os  dados  do  modelo  experimental  de  isquemia  com  os 

dados desse trabalho com isquemia cerebral em humanos, mostrando a 

segurança, conseguimos aprovar no Comitê Nacional de Ética em Pesquisa 

– Conep – o primeiro estudo com uso de células-tronco de medula óssea, 

autólogos,  em pacientes  com epilepsia  do  lobo  temporal.  É  o  primeiro 

estudo  tentando  tratar  epilepsia  com células-tronco  no  Brasil  e,  até  o 

momento, é o primeiro no mundo do qual se tem notícia – pelo menos, é o 

primeiro  estudo  sério  e  reconhecido  pelas  entidades.  Certamente  deve 

haver algum outro estudo, um pouco mais clandestino, tentando fazer a 

mesma coisa, mas não vamos entrar nesses pormenores. 

Utilizando  o  próximo  quadro  ilustrativo,  gostaria  de  contar  aos 

senhores como isso acontece.

Primeiramente, buscamos pacientes com epilepsia de lobo temporal. 

O paciente passa por uma entrevista, por uma consulta com um médico 

neurologista – no caso, é uma das minhas funções no grupo – e, depois, é 

submetido a um exame de ressonância magnética para demonstrar que 

existe  aquela  atrofia  do  hipocampo.  Passa  também  por  um  exame  de 

eletroencefalografia monitorizado continuamente de 48 a 72 horas. Esse 

exame vai mostrar alterações elétricas típicas e o vídeo da crise. É muito 

importante,  para  nós,  ver  uma  crise  epiléptica  originada  exatamente 

daquela parte. 

O paciente também vai passar por uma avaliação neuropsicológica 

com  uma  testagem  ampla  de  memória,  a  partir  da  qual  poderemos 

observar se há um déficit ou não de função de memória. 
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Quando compilamos todos os dados e chegamos à conclusão de que 

se trata de um paciente que tem epilepsia do lobo temporal, refratário ao 

uso  de  medicações,  tem atrofia  do  hipocampo,  crises  originadas  desse 

hipocampo e alguma alteração de memória, convidamos esse paciente a 

participar do estudo e a se submeter ao procedimento de transplante de 

medula óssea. 

Então se passa para o próximo passo, a punção, que é feita do osso 

do quadril. É um procedimento bastante simples, feito pelos oncologistas e 

hematologistas diariamente, com anestesia local, pelo meio são retirados 

de 60 a 70 ml, mais ou menos, de medula. O procedimento é feito sem 

maiores  riscos,  a  não  ser  o  de  uma  pequena  dor  ou  um  pequeno 

desconforto no momento. O paciente acorda bem. 

A partir  daí,  o material  vai  para o laboratório,  onde é  processado, 

colocado em meio de cultura e ampliado até conseguirmos em torno de 30 

milhões  de  células.  Isso  ocorre  em mais  ou  menos  duas  horas.  Nesse 

tempo, o paciente fica em repouso no setor de hemodinâmica do hospital, 

na sala de repouso. A partir daí, passará para a sala de hemodinâmica, 

onde será submetido a um cateterismo. 

Certamente  os  senhores  devem  estar  se  perguntando  como  se 

colocam essas células lá. Trata-se de um procedimento rotineiro, parecido 

com o  cateterismo cardíaco.  Faz-se  uma punção  na  virilha,  na  artéria 

femural,  mas,  em vez de chegar até o coração,  chegamos até a artéria 

cerebral posterior, porque é essa artéria que dá o suprimento sanguíneo 

para  aquela  estrutura  lesada,  que  é  o  hipocampo.  Por  meio  de  um 

cateterismo seletivo, injetamos células-tronco diretamente na lesão – não 

as injetamos em todo o corpo, mas somente naquele local. 
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Esse procedimento dura em torno de 40 minutos,  com o paciente 

acordado e anestesia local. O paciente é acompanhado pelo anestesista e 

outros membros da equipe. Há uma monitorização de eletroencefalograma. 

Se haver alguma intercorrência –  não houve até o momento –,  fica em 

repouso por mais umas três ou quatro horas. Depois vai para o quarto e é 

mantido em observação por mais dois dias. Finalmente o paciente vai para 

casa – para ter vida normal, esperamos –, e se faz um acompanhamento 

trimestral.

Trouxe para os senhores um caso real. Já estamos fazendo isso na 

PUC. Essa foi a segunda paciente submetida ao transplante. Ela tinha 58 

anos, e sua primeira crise epiléptica havia ocorrido quando tinha 35 anos, 

uma semana após um traumatismo de crânio causado por um tijolo que 

caiu na sua cabeça acidentalmente. 

Na imagem, apresento a característica clínica dessa crise – o que não 

vem ao caso –, as medicações que estava usando e a frequência de crise. 

Essa paciente tinha cinco crises por mês. Em uma dessas situações, foi 

encontrada  em seu  carro,  parado  na  beira  da  estrada,  completamente 

desconectada. Devem estar pensando: mas como ela não bateu o carro? 

Ocorre que, nesse tipo de epilepsia, muitas vezes o paciente sente que vai 

ter a crise e procura um lugar para se abrigar, para se proteger. Foi o que 

aconteceu  com  essa  paciente.  Ela  encostou  o  carro,  ficou  ali  e  foi 

encontrada depois completamente atrapalhada.

Vejam  a  ressonância  magnética  dessa  paciente.  Talvez  seja  difícil 

identificar,  mas  podem-se  ver  o  hipocampo  direito  e  o  hipocampo 

esquerdo, bem mais fininho, mostrando que ela tinha uma atrofia neste 

lado. 
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Eu  trouxe  o  traçado  do  eletroencefalograma  dessa  paciente.  Não 

trouxe o vídeo, porque muitas pessoas podem ficar um pouco incomodadas 

ao  ver  uma  crise  epiléptica.  Mas  não  precisa  ser  nenhum  expert no 

assunto para observar que o início da crise ocorre justamente na área do 

lobo temporal do hipocampo esquerdo. E continuou com essa alteração 

eletroencefalográfica até o final, sempre do mesmo lado.

Quero demonstrar toda a testagem neuropsicológica à qual o paciente 

é  submetido.  Nos  dois  testes,  a  paciente  apresentava  uma  pequena 

deficiência, um funcionamento um pouquinho anormal. 

Vejam a filmagem do transplante de células-tronco ao qual o paciente 

foi  submetido  na  segunda-feira  da  semana  passada.  A  sala  é  a  de 

hemodinâmica do Hospital  da PUC. O médico é o  Dr.  Eduardo Raupp, 

neurorradiologista intervencionista que faz o procedimento do cateterismo. 

Ele está manuseando o cateter. Essa pessoa de touca e máscara e um 

colete de chumbo sou eu olhando para o monitor de eletroencefalografia. 

Há  esse  aparato  todo,  mas  o  paciente  estava  muito  bem  acordado, 

paradinho  o  tempo  inteiro,  com  anestesia  local,  sem  nenhuma 

intercorrência. Acredito que possam estar se perguntando o que aconteceu 

com esses pacientes, quais são os resultados. 

Seis  pacientes  já  foram  submetidos  a  essa  terapia,  e  um  outro 

paciente  está  internado  neste  momento,  pois  será  submetido  ao 

procedimento  na  próxima  segunda-feira.  A  primeira  paciente  recebeu 

transplante  em  julho  do  ano  passado.  Ela  está  com  vários  meses  de 

seguimento.  Com  bastante  felicidade  para  nós,  o  desempenho  foi 

excelente,  muito  mais  rápido  do  que  imaginávamos.  Essa  paciente  foi 

entrevistada por um programa de TV no mês de janeiro e estava com seis 

meses de  evolução e,  até  então,  estava superbem, não tinha nenhuma 

crise.  Depois  desse  programa  –  talvez  ela  tenha  ficado  um  pouco 
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emocionada  –,  apresentou  uma crise  mais  leve  do  que  costumava  ter. 

Todos os demais pacientes até então estão sem crise.

Nas duas primeiras pacientes em que já foram feitos o controle e a 

reavaliação protocolar e em que também foi reavaliada a parte de memória, 

também podemos observar uma melhora nesse desempenho.

Na entrevista de uma paciente, foi perguntado como ela estava e o 

que havia mudado na vida dela.  Em sua resposta,  a paciente diz que, 

agora, pode cuidar dos filhos, pode sair de casa com segurança e pode 

trabalhar. Relata que está mais feliz. No final, diz assim: Era exatamente 

isso o que eu queria.

Por que estou contando isso? Porque acredito que a motivação dos 

médicos e dos pesquisadores, além de suas conquistas científicas, além de 

suas  publicações  em revistas  internacionais,  é  esta:  proporcionar  uma 

melhor qualidade de vida para seus pacientes. 

Esperamos  que,  daqui  a  pouco  tempo,  possamos  comemorar  com 

todos vocês uma realidade em que se poderá proporcionar justamente isto: 

uma qualidade de vida melhor, não só para os pacientes do nosso estudo, 

mas, se Deus quiser, também para todos os demais.

Peço  que  torçam  por  nós.  E  que  sejamos  bem  sucedidos  nessa 

empreitada. Muito obrigada.
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Células-Tronco em cardiopatias

Dr. Rogério Sarmento Leite

 Foto: Marcos Eifler /Ag AL

Dr. Rogério Sarmento Leite é médico do Instituto de Cardiologia do Rio 

Grande do Sul - Fundação Universitária de Cardiologia (IC/FUC) e exerce a 

Chefia Técnica do Laboratório de Hemodinâmica. Professor do Programa de 

Pós-graduação  em  Ciências  da  Saúde,  Orientador  de  Pós-graduados  e 

acadêmicos  de  inciação  científica.  Graduação  em  Medicina  pela 

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS).  Mestrado  em 
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Ciências da Saúde (Cardiologia) pelo IC/FUC. Doutorado em Ciências da 

Saúde (Cardiologia) pelo IC/FUC.  Fellow do Texas Heart Institute Baylor 

College Of Medicine — Houston, Estados Unidos. Pró-Diretor de Extensão 

e Membro da Comissão Diretiva do Fundo de Apoio do IC/FUC à Ciência e 

à Cultura.

ROGÉRIO SARMENTO LEITE – Boa-tarde a todos. Cumprimento o 

deputado Paulo Brum e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 

do Sul pela iniciativa de tratarem um tema que tem sido tão palpitante na 

mídia, nas questões científicas, nos bancos acadêmicos e na própria mídia 

leiga, que é a questão da pesquisa com terapia celular, que hoje em dia 

está bastante em voga. 

Represento  aqui  o  Instituto  de  Cardiologia  do  Rio  Grande  do  Sul. 

Quem estava inicialmente escalado para esta palestra era o Dr.  Renato 

Kalil, diretor científico da nossa instituição, que me pediu para representá-

lo por estar num compromisso em outra cidade.

Coube-me falar do tema Células-Tronco em Cardiopatias. 

Há  potenciais  conflitos  de  interesses  nas  indústrias  com as  quais 

tenho algum tipo de  relacionamento,  mas seguramente  nenhuma delas 

terá algum impacto significativo que possa levar a algum tipo de viés, a 

algum tipo de confusão.

A mortalidade no mundo, hoje, especialmente no mundo ocidental e 

nos  países  desenvolvidos,  dá-se  basicamente  às  custas  de  doenças 

cardiovasculares e neoplásicas. De acordo com alguns dados, nos Estados 

Unidos,  onde  o  registro  é  muito  mais  eficaz  do  que  nos  países  em 

desenvolvimento como o Brasil, ocorrem em torno de 900 mil mortes por 

ano.  Há  cerca  de  300  mil  óbitos  em  decorrência  de  doenças 
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cardiovasculares  a  mais  do  que  de  doenças  neoplásicas.  Isso  faz  das 

doenças cardiovasculares praticamente uma epidemia. 

No Brasil, onde não há estatísticas tão seguras e certeiras como as 

norte-americanas e europeias, temos em média 300 mil óbitos ao ano, o 

que representa 800 óbitos ao dia, ou seja, um óbito a cada dois minutos. 

Isso  significa  que  nos  próximos  60  minutos,  nos  quais  estaremos 

conversando aqui, no Brasil terão morrido 30 pessoas em decorrência de 

doenças cardiovasculares. É uma epidemia em termos de saúde, e, sem 

dúvida nenhuma, o impacto socioeconômico disso é muito grande.

(Procede-se à apresentação de slide com o corte anatomopatológico de 

um coração.)

Essa  área  com  cicatriz,  com  fibrose,  leva  a  um  grande  prejuízo 

contrátil do coração.

Os pacientes de têm doença arterial coronariana, que é a principal 

causa  de  acometimento  cardiovascular,  apresentam  vários  sintomas, 

desde dor no peito, dor torácica, chamada de angina, até as faltas de ar, 

que são chamadas de dispneia. Isso entra num espectro muito grande de 

alternativas terapêuticas, e quanto mais grave é o quadro do paciente, ou 

seja, quanto maior é o comprometimento cardíaco, quanto maior é a área 

de cicatriz do coração, quanto pior é o desempenho cardíaco, maior é a 

repercussão clínica disso e maiores são os cuidados que temos de ter com 

o paciente. 

Da mesma forma são as alternativas terapêuticas, quanto mais grave 

for o quadro, maior é o espectro do armamento terapêutico que temos de 

utilizar.  Temos  uma  miríade  de  pacientes  que  tem  um  estágio  muito 

avançado  de  doença,  que  são  considerados  os  pacientes  sem  opção 

terapêutica entre as ditas tradicionais.
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Como  falei  anteriormente,  isso  se  traduz  em  um  problema  que 

consideramos  de  saúde  pública,  porque  tem  grandes  implicações 

socioeconômicas.

A  mortalidade  de  pacientes  que  têm  uma  disfunção  cardíaca 

importante chega a ser de 35% ao ano. Ou seja, alguém que tem uma 

disfunção miocárdica grave, severa, com uma fração de ejeção abaixo de 

30%, 40%, que é o índice utilizado para medir, se não for medicado, se não 

forem tomadas algumas precauções, a chance de mortalidade ao longo de 

um ano é em torno de 30%, 40%. 

Para isso existem várias alternativas de tratamento. Temos desde o 

tratamento  clínico,  com  drogas  que  atuam  em  uma  série  de  eixos 

neuromorais do organismo. O problema é que os medicamentos funcionam 

muito bem para os casos mais leves, para os casos menos complexos. Nos 

casos mais graves, temos uma refratariedade ao medicamento, ou seja, o 

medicamento por si só não é capaz de compensar o paciente e também de 

reverter o quadro.

Evoluindo  em  uma  hierarquia  tanto  de  tratamento  como  de 

complexidade e de custo, temos os marca-passos, que fazem com que haja 

uma ressincronização, tenta-se readquirir o ritmo cardíaco, o que abrange 

um número  muito  pequeno  de  pacientes,  casos  selecionados.  Temos  a 

cardiomioplastia, que é uma cirurgia que tenta refazer a arquitetura do 

coração. O problema é que temos muito pouca evidência que comprove que 

isso,  de  fato,  seja  benéfico.  Temos  os  dispositivos  de  assistência 

ventricular,  que  são  dispositivos  colocados  à  beira  de  leito,  de  forma 

temporária  e  transitória,  que aliviam o coração,  fazem parte  da função 

cardíaca através de bombas, muitas vezes pneumáticas, e outros tipos de 

membranas  de  circulação  que  dão  um reforço  para  o  organismo  para 
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poder circular. O problema é que tem um alto índice de complicações, de 

infecções, além de ter um custo elevado e uma logística muito complexa.

Temos  também os  corações  artificiais,  que  têm sido  extensamente 

pesquisados,  porém as  complicações  e  a  qualidade  de  vida  ainda  não 

foram muito bem testadas e o custo é absurdo.

Há  também  o  transplante  cardíaco.  No  Instituto  de  Cardiologia, 

estamos comemorando mais de duas décadas de transplantes cardíacos, 

cirurgia na qual se implanta um novo coração no paciente. O problema 

maior é a rejeição. Parte dos pacientes intoleram o coração do seu doador 

mesmo  depois  da  realização  de  exames  de  tipagem  sanguínea  e  de 

comprovação de compatibilidade imunogenética.

Quanto  à  terapia  celular,  existem evidências  de  que possamos ter 

uma melhora da função ventricular que evite o remodelamento, que é a 

dilatação do coração que ocorre após um evento agudo, como o infarto do 

miocárdio. O problema é que ainda estamos numa fase muito preliminar 

da pesquisa.

Quando  se  fala  em  regeneração  do  músculo  cardíaco  através  de 

terapia celular, temos alguns conceitos. Seguramente as pessoas que me 

antecederam já abordaram o assunto de forma bastante extensa, por isso 

não me estenderei. O que são células-tronco? São células indiferenciadas, 

ou seja, praticamente in natura, que têm a capacidade de se autorrenovar 

e de se diferenciar – em tese – em qualquer tecido do corpo humano.

Há pouco, a colega que me precedeu mostrou as grandes e potenciais 

aplicações  desse  recurso  no  sistema  neurológico.  Falaremos  do  tecido 

cardiovascular,  mas  já  existem  evidências  de  avanços  na  área  de 

hepatopatia, de endocrinologia, de reumatologia, enfim. Diversas áreas da 
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medicina vêm se valendo das células-tronco para tentar regenerar tecidos 

que são considerados muito danificados ou mesmo perdidos.

Como  já  referi,  células-tronco  são  células  precursoras,  com  alta 

capacidade  de  proliferação,  autorrenovação  e  múltipla  capacidade  de 

regeneração de diferentes linhagens celulares. Basicamente são oriundas 

de duas fontes. Há as chamadas células embrionárias, que talvez sejam o 

objetivo deste encontro, já que recentemente o Supremo Tribunal Federal 

aprovou pesquisas a respeito. O mesmo ocorreu em outros países, como os 

Estados Unidos.

Até  então,  as  pesquisas  com células  embrionárias  envolviam uma 

grande repercussão de ordem ética, se seriam ou não fetos abortados. Até 

hoje,  há grandes correntes da sociedade,  como a Igreja, que condenam 

esse  tipo  de  prática,  o  que  pode trazer  algum tipo  de  impacto  para  a 

ciência. Trata-se de um assunto que deve passar pelo escrutínio social, 

científico, técnico e religioso para seguir adiante. 

As  pesquisas  com células  embrionárias  estão  começando  do  zero. 

Praticamente  nenhuma  das  áreas  que  estudam  células-tronco  testou 

células embrionárias. Tudo o que mostrarei daqui para a frente para os 

senhores é feito com células de origem adulta, que podem ser, na maioria 

das  vezes,  do  próprio  indivíduo,  por  isso  são  chamadas  de  células 

autólogas, cuja fonte são várias.

Anteriormente aqui foi mencionado que a maior fonte de coleta é a 

medula  óssea,  os  ossos  longos.  E  é  verdade.  Mas  temos  também 

possibilidade de obtenção de células-tronco no sangue, no fígado, na pele, 

no cérebro, nos músculos esqueléticos e em tecido gorduroso. 
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Já existem trabalhos que mostram, por exemplo, que tecido tirado de 

lipoaspiração  também é  rico  em conteúdo celular  e  que eventualmente 

pode ser usado para pesquisas.

Pensa-se que a terapia com célula-tronco é uma ciência nova, algo de 

dois, três anos para cá. Isso também não é verdade. Desde a década de 80 

há  estudos.  Na  própria  hematologia,  as  leucemias,  os  linfomas  são 

doenças que já são tratadas com terapia celular. E se tentam expandir 

esses conceitos para os outros organismos.

Até na questão da célula embrionária – como falei, não temos ainda 

pesquisa clínica com célula embrionária – já temos pesquisas básicas. Em 

1985, já havia sido demonstrado que células embrionárias de rato eram 

potencialmente capazes de se transformar com uma unidade contrátil do 

coração.

Esse é um trabalho publicado no Journal of Clinical Investigation em 

2001, mostrando, em ratos, que as colônias celulares são colocadas em 

suspensão  no  coração  e  depois  de  alguns  dias  se  tornam  unidades 

contráteis.

A  imagem de um corte  em microscopia  eletrônica,  mostrando que 

essas  células  embrionárias  que  foram  colocadas  aos  poucos  se 

transformam em miofibrilas, formam a unidade característica de um tecido 

muscular – formação de bandas extras, sarcômeros, os gap junctions, que 

basicamente dão a força contrátil ao músculo – e se tornam uma célula 

potencialmente contrátil.

O problema disso tudo é transferir os achados que temos na pesquisa 

de bancada,  na pesquisa básica,  para a prática clínica.  Alguns críticos 

entendem que a terapia com célula-tronco saiu rápido demais da bancada 
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para ir para a seara clínica. Eu inclusive, de uns tempos para cá, tenho 

achado que queimamos etapas e que muitas das coisas que estão sendo 

hoje  aplicadas  na  prática  da  clínica  diária  não  foram  não  digo 

adequadamente  testadas,  mas  deveriam  ter  sido  mais  extensamente 

testadas,  porque  se  tem  tido  desapontamento  por  não  se  estar 

conseguindo reproduzir achados em pequenos animais ou in vitro quando 

fazemos a transposição para indivíduos, seres humanos e pesquisas em 

vivo.

De qualquer forma, todo conceito de terapia com células-tronco no 

reparo  do  tecido  muscular  considera  que  essas  células  com  alta 

capacidade  de  renovação  e  regeneração  poderiam,  então,  formar  novos 

tecidos de miocárdio viável que fariam com que houvesse uma melhora da 

função  contrátil,  que  é  aquilo  que  tanto  se  debilita  no  indivíduo  com 

insuficiência cardíaca crônica, seja por etiologia, seja por causa isquêmica, 

por causa viral ou por causa chagásica. Existem diferentes causas para a 

miocardiopatia. A ideia é de que se possa fazer um reforço muscular do 

coração  com esse  tipo  de  técnica,  com esse  tipo  de  alternativa  ou  de 

abordagem.

Quais são as células-tronco que podemos utilizar para fazer o reparo?

Na verdade, em tese, podem-se utilizar células de origem embrionária. 

Só que não existe nenhum estudo ainda, pelo menos de conhecimento da 

comunidade  científica  mundial,  que  tenha  utilizado  célula-tronco  de 

etiologia  embrionária  para  testar  isso  em  seres  humanos  com  algum 

potencial de aplicação clínica. Então, podemos botar um x aqui na questão 

dos conhecimentos com célula-tronco embrionária, que inexistem. 

Se  passamos  para  células  adultas  ou  autólogas,  aí,  sim,  existem 

várias fontes. Como falei, pode ser o próprio sangue – retira-se sangue, 
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coloca-se esse sangue numa máquina, faz-se plasmaferese e retira-se o 

conteúdo celular, que se reinfunde no paciente.

A medula óssea, como disse a Dr. Maria Júlia, é talvez a fonte mais 

fácil de obtenção, a mais rica e a mais utilizada.

Músculos esqueléticos: falamos aqui de mioblasto, que é um pouco 

mais complexo, pois é preciso fazer biopsia muscular, retirar e colocar o 

músculo  em cultivo.  Isso demora.  São  necessárias semanas para ter  o 

material pronto, o que requer também uma logística muito grande.

Tecido  adiposo:  como  já  disse,  é  um  grande  foco  de  pesquisa 

atualmente. 

A  maioria  desses  tipos  celulares,  com  exceção  dos  de  origem 

embriônica, já foi extensamente testada. No entanto, tem sido questionada 

a ideia de que, no caso do coração, basta simplesmente colocar a célula lá 

para  ela  se  tornar  uma  célula  contrátil  e  fazer  aquele  coração  bater 

melhor.

Temos  diversos  mecanismos  que  podem fazer  com que  a  suposta 

melhora da terapia celular signifique melhora da qualidade de vida e, por 

consequência – que é aquilo que desejamos –, maior quantidade de vida.

Temos um efeito, que não é medido, que se chama efeito parácrino, 

que seria uma diminuição da apoptose, ou seja, esse número de células 

novas colocadas poderia diminuir a morte celular das demais células que 

fazem a circunvizinhança. Na verdade, muito pouco sabemos da questão 

microscópica disso. E a diminuição da apoptose e o efeito parácrino talvez 

sejam o grande mecanismo para fazer com que haja a melhora.

93



Temos um incremento da espessura do ventrículo esquerdo. Talvez 

essa massa celular faz com que haja um incremento da parede ventricular 

e, por consequência, da sua força. 

Temos  aqui  o  que  sempre  imaginamos  que  fosse  o  que  mais 

acontecesse,  a  angiogênese,  ou  seja,  a  formação  de  novos  vasos,  que 

levariam mais  sangue e,  consequentemente,  mais  oxigênio,  melhorando 

assim a função contrátil. Hoje se vê que talvez seja o que menos funcione 

ou o que menos ocorra. 

Nós  temos  a  transdiferenciação  e  a  fusão  celular,  ou  seja,  outras 

células do próprio ambiente inflamado do coração, que podem também se 

unir para fazer com que haja uma melhora.

Na verdade, não se sabe exatamente qual o mecanismo ou quais os 

mecanismos que estão funcionando. O objetivo é que haja uma melhora na 

função do ventrículo esquerdo, que é a bomba mestra do coração. E que 

essa  melhora  da  função  do  ventrículo  esquerdo se  traduza  em melhor 

qualidade de  vida e  maior  sobrevida,  que  é  o  desfecho que sempre  se 

deseja, que são considerados os desfechos duros em medicina.

Aqui vemos um paciente. Faz-se uma punção, normalmente do osso 

da crista ilíaca. Tira-se em torno de 40, 50, 60, 100 mililitros da medula 

óssea. Nunca menos de 40, nunca mais de 100 mililitros. Esse material é 

levado para um laboratório de hematologia, é separado, e os tipos celulares 

desejados são pinçados, separados.

Normalmente, quando falamos em terapia celular, estamos falando da 

fração de um núcleo só. Ou seja, pegam todas as células que têm a fração 

mononuclear.  Na  verdade,  temos  células  progenitoras,  temos  células 

mesenquimais,  temos  um  conteúdo  celular  infinito.  É  uma  sopa  de 
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células. Pegamos as que têm apenas um núcleo, que são aquelas mais 

jovens e que, em tese, teriam mais chance de renovação.

Esse  material  é  levado,  centrifugado,  filtrado,  lavado.  Temos  em 

seringa. O que, na verdade, se injeta é só esse sobrenadante aqui. É isso 

que é injetado, quer pela via cirúrgica, quer pela via percutânea, quer pela 

via venosa, ou seja, é o material a fração mononuclear de uma célula só, 

que é uma sopa de células, como sempre digo. Não sabemos exatamente o 

que estamos injetando; a quantidade, sim, é possível medir, porque temos, 

mais ou menos, como quantificar isso. 

Como se implantam as células no caso do coração? A colega que me 

antecedeu mostrou que isso é feito através de cateterismo, e talvez seja 

uma das maneiras mais elegantes de se proceder. Naquele caso, através de 

uma artéria ela foi levada para o cérebro. Através da mesma artéria isso 

pode ser levado à artéria do coração também. 

O procedimento pode ocorrer por meio de modernas tecnologias, que 

fazem um mapeamento eletromecânico, de forma que conseguimos acessar 

paredes do coração diretamente. Vou mostrar isso depois. Pode ser feito 

também  através  de  injeção  intramiocárdica,  com  uma  cirurgia 

convencional. 

Normalmente, se usa a via intracoronária por ser a mais fácil, mas, 

seguramente, ela não é a melhor. Talvez seja uma das piores vias, porque 

existe  uma  dispersão  muito  grande  de  células.  Imaginem  que  assim 

estamos jogando células na circulação do coração. Essa célula vai embora, 

vai para o cérebro, para o pulmão, para o fígado. Ela é eliminada, como 

tantas outras coisas que são filtradas. Como a dispersão é muito grande, 

se injetam milhões de células na expectativa de que algumas possam fazer 

o trabalho. Mas isso ainda não tem uma boa comprovação científica. Por 
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isso, sempre se considera que a via de injeção direta, que vai diretamente 

ao ponto, é a melhor de todas. 

Especificamente com relação às cardiomiopatias, que é o tema que a 

mim cabe, temos quatro grandes síndromes: a miocardiopatia dilatada, de 

etiologia  não-isquêmica,  que  são  aqueles  corações  grandes,  leigamente 

conhecidos como corações de boi, que crescem por viroses, por álcool, por 

uma série de causas. Temos a miocardiopatia isquêmica crônica, que é a 

doença  que  mais  mata  no  mundo,  que  é  oriunda  do  infarto.  Todos 

conhecem alguém que teve isso ou sabem de histórias de infartos que 

determinaram o óbito ou uma grande perda da qualidade de vida. 

Temos a doença de Chagas, no Brasil. Especialmente algumas áreas 

do  Rio  Grande  do  Sul  são  zonas  endêmicas,  que  podem  determinar, 

também, um crescimento exagerado do coração,  que pode levar a uma 

disfunção. E temos a fase aguda, que é o infarto agudo do miocárdio em si, 

que também tem sido objeto de tratamento para se evitar que evolua a 

miocardiopatia isquêmica. 

Vamos falar rapidamente sobre a miocardiopatia dilatada. O doutor 

Kalil, do Instituto de Cardiologia, um dos pioneiros no nosso continente a 

pesquisarem  isso,  tem  um  trabalho  bastante  elegante.  Ele  faz  uma 

minitoracotomia, ou seja, uma pequena janela no tórax do paciente, em 

que consegue visualizar o coração. Com uma diminuta agulha, se injeta, 

através daquela técnica de obtenção de células que mostrei aos senhores, 

na parede anterior, que é a parede principal do coração, de pacientes com 

cardiomiopatia dilatada, ou seja, cuja etiologia não é isquêmica, não foi 

um infarto. É normalmente por etiologia viral que isso se dá. 

Temos aqui dados dos primeiros seis pacientes. São dados difíceis de 

se  obter,  porque  os  critérios  de  inclusão  são  bastante  rígidos.  Esses 
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protocolos passam por um sério e rigoroso escrutínio ético e científico e 

fazem com que a população que realmente possa se beneficiar desse tipo 

de pesquisa ainda seja muito pequena.

O que se viu é que no início – isto aqui é fração de ejeção – esse valor 

de 21 é absurdamente anormal. Valores normais são considerados acima 

de 60. Pegou-se, portanto, uma população de pacientes muito graves. Viu-

se  que,  após  a  injeção,  havia  um  grande  benefício  em  cinco  pontos 

percentuais. Ou seja, a fração de ação melhorava.

De maneira bastante eufórica, achou-se que isso pudesse ser uma 

curva ascendente, mas viu-se que era uma curva descendente. Ao final de 

seis, oito meses, os pacientes voltavam à sua situação basal, mostrando 

que, nesse cenário, a célula-tronco consiga por algum momento, às vezes 

são semanas, meses, talvez alguns poucos anos, bloquear a evolução. 

Mas, seguramente, a doença corre em paralelo e isso não é capaz de 

evitar que a doença continue. Ou seja, isso até nos deu um certo grau de 

desapontamento, porque temos visto na literatura que a célula-tronco de 

origem adulta – não estou falando de célula-tronco de origem embrionária 

–, essa célula-tronco que é pesquisada, proporciona uma discreta melhora. 

Às  vezes,  bastante  acentuada  no  primeiro  momento,  mas,  ao  longo  do 

tempo, esse efeito desaparece.

A  miocardiopatia  isquêmica  crônica,  por  ser  a  área  mais 

predominante, por ser a mais incidente, por ser a que tem maior impacto 

em mortalidade e por ter alto impacto socioeconômico, talvez seja a mais 

pesquisada também.

Esse  é  outro  colega  do  Instituto  de  Cardiologia,  Dr.  João  Ricardo 

Sant’Anna, que foi um dos pioneiros. Aqui, temos sete pacientes e o que foi 
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feito. Pacientes que iriam ser submetidos à cirurgia de ponte de safena, à 

cirurgia de válvula e que tinham alguma área do coração que não era 

possível revascularizar com os métodos tradicionais. Ou seja, era possível 

colocar uma ponte de safena no lado esquerdo do coração, mas o lado 

direito estava tão comprometido que não era possível fazer angioplastia, 

não era possível colocar stent, não era possível fazer uma ponte de safena 

para  aquele  lado.  Injetava-se,  então,  célula-tronco  de  maneira  visual, 

olhando para o coração do paciente, naquela área.

Observou-se  que  houve  uma discreta  melhora,  porém isso  não se 

traduziu em efeito sustentável. Tivemos algumas pequenas complicações, 

muitas delas provavelmente secundárias ao procedimento cirúrgico em si, 

mas os pacientes não tiveram uma melhora muito grande, ou seja, aquela 

esperada, mostrando que, talvez, esse tipo celular e esse tipo de injeção 

assimétrico não sejam os melhores.

Surge, então, todo o conceito do sistema Noga. Fiquei um ano nos 

Estados Unidos aprendendo a mexer com isso, que foi o foco da minha 

tese de doutorado. Trata-se de um moderno sistema de mapeamento onde 

entramos  com  o  catéter  pela  artéria  femural,  navegamos  monitorados 

através de um tubo de raio X. Conseguimos entrar com o catéter dentro do 

coração e assim o mapeamos em vários pontos. Temos este mapa colorido 

e bonito que nos dá, através de informações numéricas e de cores, o que 

está contraindo bem e o que está contraindo mal.

Normalmente, conseguimos identificar as áreas que estão contraindo 

mal através de setores ou de regiões. Essas áreas podem ser acessadas por 

meio de uma agulha que fica na ponta desse catéter e, assim, é injetada a 

célula-tronco. 

98



Essa,  todavia,  é  uma tecnologia  extremamente  cara.  Um aparelho 

cujo preço de compra não sai por menos de 300 mil dólares. Cada catéter 

desses não custa menos de 5 mil dólares e tem uma curva de aprendizado 

extremamente complexa e difícil, o que dificulta e limita muito o uso. Ele 

hoje é usado especificamente em instituições de pesquisa que têm como 

foco a terapia celular.

Esses  são  os  dois  trabalhos  do  grupo  do  Dr.  Emerson  Perin,  um 

brasileiro,  gaúcho de Porto Alegre,  que hoje  é o  Diretor  dos Serviços e 

Novas Tecnologias do Texas Heart Institute, em Houston, no Texas. Passei 

um ano e meio trabalhando com ele nesse estudo. 

Temos  dois  trabalhos  publicados;  na  verdade,  todo  o  grupo,  na 

Circulation,  uma das  principais  revistas  do  mundo  nesse  assunto.  Ela 

mostra, através de dados de cintilografia miocárdica, que defeitos fixos não 

são  recuperáveis  com  a  célula-tronco.  Ou  seja,  naquele  coração 

extremamente  doente  e  que  já  apresenta  defeitos  fixos  que  não  têm 

viabilidade, não adianta colocar célula-tronco que não irá melhorar.

Temos  de  investir  nas  áreas  do  coração  que  apresentam  defeitos 

parcialmente reversíveis. Temos alternativas diagnósticas para identificar 

um coração com defeitos fixos e aquele com efeitos reversíveis. 

Isso mostra que o tipo de paciente que estava sendo estudado não era 

o melhor.  Estava se pegando um paciente no final de linha,  end-stage, 

paciente com doença extremamente avançada.

Talvez esse paciente já tenha muitas áreas de defeitos fixos que não 

melhoram com células-tronco.  Temos de  pesquisar  outros  tópicos  para 

melhorar esse quadro. Quem sabe é o caso de pegarmos aqueles pacientes 

intermediários que apresentam áreas de risco, áreas que potencialmente 
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podem piorar, que não são acessíveis pelos métodos convencionais, como 

as cirurgias, ponte de safena, medicamentos, angioplastias, stents e outras 

técnicas;  talvez  eles  melhorem  com  o  uso  das  células-tronco.  Isso  foi 

demonstrado  pelo  grupo  do  Dr.  Emerson  Perin,  publicado  na  revista 

Circulation. 

Para exemplificar. Aqui é uma área do coração, vermelha, uma área 

que  se  contrai  extremamente  mal,  uma  contração  muito  ruim,  mas 

também há áreas viáveis. Após a injeção, quatro meses depois, vemos que 

uma  boa  parte  do  coração  recuperou  essa  coloração  roxa  que,  pela 

simbologia do método, é uma área de extrema contração ou de contração 

máxima. Isso se traduziu inclusive nos exames que mostram a capacidade 

de oxigênio de cada paciente.

Esse é um outro achado bastante interessante, é um corte anátomo 

patológico de um paciente desta série do Dr. Emerson Perin. Nesse estudo, 

a maior parte dos pacientes foi injetada no Rio de Janeiro, no Hospital Pró-

Cardíaco. Este é um paciente que recebeu a célula-tronco por este método, 

através do mapeamento eletromecânico do ventrículo esquerdo, na parede 

anterolateral do coração. 

Os senhores podem ver aqui várias ilhas de sangue e contração. Ou 

seja, de fato alguma coisa a injeção com terapia celular nesta região do 

coração proporcionou: uma reação inflamatória que fez com que houvesse 

um  maior  recrutamento  celular.  E  isso  não  foi  encontrado  na  parede 

posterior,  onde não foi  injetado.  Isso foi  visto através de um exame de 

necropsia de um paciente que morreu 11 meses depois da terapêutica de 

um acidente vascular cerebral, mostrando, então, que realmente alguma 

coisa acontece.
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Esta é uma técnica que não fui eu quem inventou, tem literatura, mas 

havia muito pouco estudo. Apresentamos num congresso em Washington, 

em 2005, e ganhamos um prêmio como trabalho mais interessante, que 

seria, ao invés de acessarmos as artérias do coração, acessarmos as veias 

do coração. 

Aqui  é  uma  veia  do  coração,  é  uma  coisa  que  pouco  se  estuda. 

Conseguimos acessar a veia do coração através de um catéter, entramos 

na parte distal da veia, com um pequeno balão, injetamos célula-tronco 

com esta veia parcialmente ocluída por uns 10 minutos.

Através de exame de ressonância nuclear magnética – imagino que 

nem todos tem treino para ver isso –, vemos um coração nitidamente de 

péssima contração e esse outro com uma contração já bem mais eficaz. 

Esse é o mesmo paciente, quatro meses depois de receber a célula-tronco. 

Esta talvez seja a demonstração mais dramática de melhora. O paciente, 

no  entanto,  faleceu  oito  meses  depois,  de  morte  súbita.  Ou  seja,  isso 

mostra  a  mesma  situação  que  o  Dr.  Kalil  demonstrou  com  a 

miocardiopatia dilatada. Temos uma melhora inicial grande, mas que se 

perde ao longo do tempo. Ainda não sabemos exatamente como bloquear 

isso.

Esses são os seis casos que tenho com esta técnica. Interrompemos 

com o sexto caso porque é muito difícil. Este é um paciente extremamente 

grave.  A  New York  Heart  Association é  uma classificação  da  academia 

americana, que ordena a insuficiência cardíaca em quatro graus: 1 é grau 

leve; 2 é médio para leve; 3 é médio; 4 é bastante severo. 

A  maioria  dos  nossos pacientes  estava num grau muito  severo de 

insuficiência  cardíaca.  Em  outras  palavras,  todos  receberam  células-

tronco  numa  situação  bastante  complicada.  Houve  uma  melhora, 

101



praticamente em quase todos os primeiros quatro a seis meses. Só que 

desses seis pacientes, três vieram a falecer por evolução da doença.

Ou seja, há um desapontamento com os resultados das células-tronco 

de origem adulta autóloga para o uso cardíaco, no segmento de médio a 

longo prazo. Não estou dizendo que a curto prazo isso não funcione, mas, 

realmente,  isso  freia  um pouco as  nossas  expectativas  iniciais,  de  que 

talvez pudessem ser a solução para os pacientes sem solução.

Quanto à Doença de Chagas, talvez o Brasil seja o país com maior 

pesquisa nessa área. Aqui podemos ver o grupo de São Paulo, do Incor, 

mostrando que temos fração de ejeção antes da infusão; adiante, um mês 

depois e dois meses depois, mostrando que há uma melhora.

Não foi publicado e eu não tenho a evolução do quadro em quatro, 

seis  e  oito  meses.  Manteve-se  a  melhora,  que  é  o  desejável.  Mas  os 

achados foram os mesmos que tivemos, que aquela melhora inicial obtida 

se perde ao longo do tempo.

Para  o  infarto  agudo  do  miocárdio,  essa  talvez  seja  a  área  mais 

pesquisada, porque é uma doença altamente prevalente. Nós, do Instituto 

de Cardiologia, atendemos de três a quatro infartos por dia. Muitas vezes 

sou chamado de madrugada para fazer angioplastias primárias no infarto, 

que é abrir a artéria mecanicamente com balão e colocar um stent.

Por que não abrir a artéria mecanicamente com  stent, recanalizar o 

fluxo  e  colocar  células-tronco  para  proteger  aquela  área  que  sofreu  o 

infarto?  Então,  isso  que  é  testado.  E  aqui  os  senhores  podem  ver  a 

diagramação disso,  a molinha, que é o  stent,  e  abaixo da molinha nós 

liberamos as células-tronco, por meio de técnicas simples, até certo ponto, 

e que são bastante padrão.
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E tudo isso por quê? Porque temos um grande tecido inflamatório na 

área do infarto.  E talvez  essa seja a grande questão.  As células-tronco 

funcionam  onde  tem  inflamação.  É  a  sinalização,  é  o  meio  ambiente. 

Temos de descobrir ainda qual é o nicho de aplicação dessa terapêutica, 

que ainda não sabemos. 

Seguramente,  os  tecidos  inflamados  são  aqueles  que  têm  maior 

captação. Para isso temos de ver qual é o ambiente e qual o método que 

serão  liberados.  Talvez  o  infarto  agudo,  por  ser  uma  área  altamente 

inflamada,  onde  tenha  citoquinas,  fatores  inflamatórios,  tenha  sido  o 

ponto em que as células-tronco foram mais extensamente estudadas.

São vários os estudos desenvolvidos, o primeiro deles ocorreu entre os 

anos de 2000 e 2002, de um alemão clássico, Kerr. Não vou entrar em 

detalhes, mas detenham-se aqui em valores de fração de ejeção de 51 para 

60. Isso no  follow-up, ou seja, ao longo de seis meses. A decepção é que 

esse estudo, como outros, nos mostrou que, com o passar do tempo, se 

perde essa melhora.

O resultado tardio aponta uma melhora e depois uma piora.

O  estudo  Magic  mostrou,  também,  que  podemos  carregar  um 

problema  junto  com  a  administração  das  células-tronco:  promover  o 

crescimento de tecido onde não é desejável que isso aconteça. 

Quando se coloca um  stent numa artéria, tem de ser endotelizado, 

tem de ser reepitelizado. Quando se coloca um tubo de aço inoxidável em 

uma artéria coronária de alguém, deseja-se que haja cicatrização, mas é 

preciso que essa cicatrização não seja excessiva, senão o vaso voltará a 

ficar obstruído por outro material, o tecido inflamatório.
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Observou-se que alguns pacientes que receberam células-tronco na 

vigência do infarto agudo do miocárdio tiveram uma reestenose maior, ou 

seja, uma ação inflamatória maior, e cresceram mais células inflamatórias 

no local do stent. Ou seja, acabou-se criando um problema adicional.

Um dos estudos mais clássicos talvez seja o Bus Trial, que demonstra 

que a melhora que se tem nos primeiros seis meses desaparece em 12 

meses. 

Um modelo clássico de estudo é o ensaio clínico randomizado. Um 

grupo  recebeu  célula,  o  outro  recebeu  placebo  –  não  era  nada, 

provavelmente uma solução salina. Na largada, houve uma melhora muito 

maior  do  grupo que recebeu célula  com relação  ao  grupo que recebeu 

solução salina. Ao final de 18 meses, os grupos estavam iguais, ou seja, o 

resultado com a célula-tronco adulta não tem-se mantido em praticamente 

nenhum cenário cardiovascular.

Talvez  quem  se  beneficie  disso  –  essa  nomenclatura,  the  late 

enhancement,  é  uma coisa bastante complexa,  não vou perder tempo – 

sejam aqueles pacientes que têm ainda áreas potencialmente viáveis e não 

fixas de tecido miocárdico.

Meta-análise  é  uma  compilação  de  vários  estudos  científicos.  Nós 

temos um, dois, três, cinco, 10, 20, 30 estudos. Uns dizem uma coisa, 

outros dizem outra; uns são positivos, outros negativos e outros neutros. 

Então,  junta-se  todos  os  estudos  num  só  para  ver  o  real  efeito  da 

intervenção.

Uma  meta-análise  publicada  no  jornal  do  American  College  of 

Cardiology,  em  2007,  expõe  basicamente  os  principais  estudos  com 
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terapias celulares no infarto agudo do miocárdio, que é o cenário de maior 

facilidade de aplicação.

Quando falamos em fração de ejeção, há uma melhora, em média, em 

todos os 10 estudos. Alguns foram neutros, alguns tenderam até a ser 

negativos,  mais,  na  média,  a  célula-tronco  proporcionou  uma  discreta 

melhora na fração de ejeção.

O volume sistólico final é uma outra medida que se faz, a qual às 

vezes é mais importante do que a fração de ejeção, porque a fração de 

ejeção é uma coisa às vezes muito subjetiva de se medir. Já os volumes 

nem  tanto.  Coração  grande  tem  volume  grande;  coração  normal  tem 

volume normal. Então, quanto aos volumes cardíacos, houve com a célula-

tronco  um efeito  muito  discreto  favorável  no  volume sistólico,  que  é  o 

volume ejetivo.

Quando falamos em volume diastólico, que é uma coisa que se torna 

mais importante ainda nos pacientes com o coração dilatado, vemos que 

praticamente não houve nenhum benefício com a terapia celular.

Com o  the late enhancement  – que é aquela coisa de que falei,  da 

ressonância magnética, o grau de cicatriz –, vemos que houve também um 

discreto benefício da terapia celular.

Esses  são  todos  dados  objetivos,  mas quero  destacar  um aspecto. 

Quando um paciente vai no meu consultório, eu mando ele emagrecer, 

perder peso, fazer exercício. Obviamente, se ele atingir boas medidas, se 

baixar a pressão, se perde peso, controlar o colesterol e a glicose, essas 

medidas, a médio e longo prazos, se traduzirão em melhor qualidade e 

maior  expectativa de vida.  O que temos hoje  em pesquisa  com terapia 

celular  são  dados  numéricos  que  dão  conta  de  que  alguns  pacientes 
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melhoram  bastante  e  outros  nem  tanto.  Mas,  até  agora,  isso  não  se 

traduziu em melhora de qualidade de vida a longo prazo ou diminuição da 

mortalidade também a longo prazo. 

Um estudo bastante provocativo, publicado na  Circulation em 2004, 

indica  que  células  de  medula  óssea  de  pacientes  com  cardiomiopatia 

dilatada isquêmica, ou seja, pacientes doentes – isso foi feito com células 

tanto de seres humanos quanto de ratos –, foram colocadas  in vitro. As 

células  dos  ratos  doentes  tiveram uma  capacidade  de  regeneração,  de 

renovação, de transcriação menor do que as células dos ratos não doentes. 

E as células dos seres humanos doentes também tiveram uma capacidade 

de regeneração, de renovação e de transcriação pior.

O que temos de pesquisa com células-tronco, hoje, é pesquisa com 

células-tronco de origem adulta autóloga, em que se tira do indivíduo para 

colocar  nele  mesmo.  Ou  seja,  estamos  retirando  células  doentes  para 

colocá-las num indivíduo doente. Talvez por isso não funcione ou, no caso 

de funcionar, o benefício seja pequeno. 

Talvez por isso tenha se criado essa expectativa, essa esperança toda 

em cima da  terapêutica  com célula  embrionária.  Talvez  uma célula  de 

origem diferente, uma célula mais rica, mais jovem, menos comprometida, 

como são as células embrionárias, possa ter um resultado maior, melhorar 

ainda mais os números e se traduzir de fato em melhora da quantidade e 

da qualidade de vida.

No  ano  passado,  em  Gramado,  falei  sobre  isso  em  um  evento 

presidido  pelo  Dr.  Roberto  Correa  Chem,  e  devo  informar  que  pouco 

mudou de um ano para cá. Continuamos feito uma bruxa em volta de um 

caldeirão, procurando uma poção mágica para nosso paciente. Refiro-me 

àqueles pacientes que nos procuram nos nossos consultórios e hospitais 
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em  busca  de  uma  solução  definitiva  para  um  problema  para  o  qual, 

infelizmente, ainda não há solução.

Há muitas questões ainda não resolvidas. Não sabemos qual é o tipo 

celular. O que injetamos, como havia dito, é a sopa, são n células com um 

núcleo  só.  Mas  se  são  as  células  mesenquimais,  se  são  as  células 

endoteliais congenitoras que funcionam – se é que alguma funciona –, não 

se sabe.

Na questão cardíaca,  não sabemos ainda qual é o melhor método. 

Seguramente o mais utilizado, que é o da via intracoronária, é o pior de 

todos, porque há uma dispersão muito grande. Talvez o melhor seja o da 

via direta,  um procedimento complicado que se faz  abrindo o tórax do 

paciente, ou talvez aquela moderna, cara e complexa tecnologia, que nem 

todos dominam, que é o sistema Nogan.

Não sabemos ainda exatamente da imunogeneticidade,  isso que se 

tratam de células autólogas. Existem casos em que induzimos reestenose. 

Será que estamos induzindo o crescimento de outras células em outros 

tecidos? Não temos a resposta completa.

Não  sabemos  o  número  de  células  ideal.  Injeta-se,  hoje, 

empiricamente, 100 milhões de células por mililitro. Quem me diz que 1 

milhão é suficiente, ou que 100 é insuficiente, ou que é preciso 1 bilhão? 

Essa resposta não existe.

Não sabemos ainda a eficácia disso no mundo real. Esse assunto de 

células-tronco é muito levantado na mídia,  nos jornais,  nos telejornais, 

nas  revistas.  Mas  são  dados  extrapolados  de  centros  altamente 

especializados,  que  fazem  disso  um  nicho  de  pesquisa  altamente 

controlado. Se transpusermos isso para o mundo real, esses resultados se 
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repetirão? Será que aquilo que é feito nos Estados Unidos conseguiremos 

replicar  no  Instituto  de  Cardiologia?  E  o  que  é  feito  no  Instituto  de 

Cardiologia será replicado num posto de atenção primária ou num hospital 

de  referência  no  interior  do  Estado?  Não  sei.  Isso  tem de  ser  testado 

também. Nós pouco sabemos dos efeitos adversos.  Imagina-se que não 

tenha efeito adverso. 

Quando nós, médicos, somos procurados, sempre temos um objetivo: 

prolongar  a  vida  do  paciente  e  diminuir  o  sofrimento.  Mas  não  se 

conseguiu ainda em nenhum estudo com célula-tronco prolongar a vida de 

ninguém. 

Quanto às considerações éticas, felizmente – e considero isso uma 

grande vitória da nossa sociedade –, houve a aprovação das pesquisas com 

células embrionárias, que será um novo capítulo da ciência. Essa era uma 

consideração  ética  muito  grande  que  foi  quebrada.  Ela  foi  discutida  e 

adequadamente manejada, embora, na minha opinião, tenha sido tardia. 

Mas vejam que nos Estados Unidos só agora, depois da posse de Barak 

Obama,  foi  permitida  a  pesquisa  de  células-tronco  embrionárias.  No 

Brasil, isso foi aprovado um pouco antes. 

Qual é o momento ideal na questão cardiológica? É aquilo que falei 

para  vocês:  já  se  viu  que  injetar  em  fibrose,  em  área  que  não  tem 

potencialidade não adianta nada. Temos que aplicar no paciente antes de 

a doença ficar complicada ou depois que ela já se complicou? Temos que 

saber qual é o método ideal. E qual é o paciente ideal? Nós não sabemos a 

reposta imunológica. Tem que se fazer um estudo melhor disso também. 

Cocultura, que seria a mistura com outras células, é um capítulo a 

parte. 
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Na verdade, mais evidências são necessárias. Na página da Internet 

www.clinicaltrials.gov, que é uma página do governo americano, todos os 

estudos estão registrados. Nenhum estudo grande deixa de ser registrado 

nessa página. 

Com  relação  às  células-tronco,  está  registrada  nessa  página  uma 

gama enorme de trabalhos, com nomes bonitos e nomes feios, testando n 

coisas, como administração precoce, administração tardia, uso combinado 

de células progenitoras,  uso combinado de fatores de crescimento,  uso 

combinado de  medicação,  injeção pela  veia,  injeção  pela  coronária.  Ou 

seja, centenas de trials estão testando ou procurando respostas que ainda 

não temos.

O governo brasileiro deu um passo ousado,  há dois  anos,  quando 

investiu recurso – que para a nossa realidade é muito – em um estudo, 

patrocinado  pelo  Ministério  da  Saúde,  com  quatro  braços:  testes  com 

relação a enfarto, miodilatada, Chagas e cardiopatia isquêmica, com vias 

de diferente administração. 

Se  não  me  engano  estão  mais  adiantados  os  testes  relativos  à 

miocardiopatia isquêmica crônica e à dilatada, mas ainda não temos os 

resultados.  O  Instituto  de  Cardiologia  participa  do  braço  do  enfarto,  o 

Hospital  de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital  São Lucas da PUCRS 

participam do braço da miocardiopatia dilatada. 

Já podemos falar em pacto clínico? Recebia às vezes em consultas, 

em telefonemas, pacientes desesperados, chorando, porque a pressão da 

mídia é muito grande.  Muitos pacientes saem do consultório com uma 

sentença de morte, com chance de sobrevivência em cinco anos de x  por 

cento.  Isso cai  às vezes como um bomba nuclear no âmbito familiar  e 
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pessoal daquele indivíduo. Parece que a célula-tronco veio modificar isso; 

parece que é a solução. 

Na  minha  opinião  ainda  não  podemos  falar  em  pacto  clínico. 

Carecemos de sólidas evidências que justifiquem isso como uma prática 

clínica corriqueira e que funcione.  Estamos, na hierarquia da medicina 

baseada em evidências, apenas na metade do caminho, temos pequenos 

estudos com desfechos substitutos, relacionados a tamanho do enfarto, 

fração de ejeção. Nenhum estudo até agora foi capaz de medir desfecho 

sólido: quantidade de vida ou qualidade de vida. Para podermos incorporar 

uma tecnologia, precisamos ter fortes evidências. 

A caminhada este ano foi pequena, a estrada ainda é longa. Espero 

que no final tenhamos um porto seguro e que desponte a solução para o 

paciente sem soluções,  mas seguramente isso ainda está longe.  Espero 

também  que  os  cientistas  que  trabalham  na  pesquisa  com  células 

embrionárias se unam e consigam vencer as dificuldades de uma maneira 

mais  rápida,  para  que  tenhamos  resultados  mais  promissores  e  mais 

animadores no futuro. Muito obrigado.

110



Uso das células-tronco em cirurgia plástica

Dr. Roberto Corrêa Chem

Foto: Marcos Eifler /Ag AL
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Sul (UFRGS). Doutorado em Medicina (Clínica Cirúrgica) pela Universidade 

de São Paulo (USP). Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

ROBERTO CORRÊA CHEM  – Boa-tarde, senhores. Deputado Paulo 

Brum, registro o agradecimento da comunidade científica à sua liderança. 

Há alguns anos, V. Exa. vem batalhando por essa causa. O término 

da etapa de desenvolvimento da comissão para tratar das células-tronco, 

pedimos  a  V.  Exa.  encarecidamente,  não  deve  significar  o  fim  da 

possibilidade  de,  juntos,  continuarmos  estudando  e  pesquisando.  O 

deputado e  homens com a sua envergadura,  com as  facilidades  que o 

poder público tem, sem dúvida, permitirão que sigamos esse caminho. 

Em nome da comunidade científica, agradeço mais uma vez a sua 

liderança, e, por favor, continuemos juntos nessa jornada.

Tenho o prazer de hoje discutir aqui alguns aspectos a respeito do 

aproveitamento de células-tronco em cirurgia plástica.

Assisti hoje a algumas das palestras, e todos tiveram, junto comigo, a 

oportunidade de visualizar uma série de áreas do conhecimento humano 

que podem se valer do conhecimento dessas células que há até bem pouco 

tempo não conhecíamos e nas quais, a partir de agora, temos colocado 

tantas expectativas.

Tudo  começa  no  momento  mágico  da  fecundação,  quando  o 

espermatozoide do nosso pai fecunda o óvulo da nossa mãe e se forma o 

zigoto, uma célula única que tem, no seu núcleo, toda a potencialidade e 

todos os genes capazes de desencadear todo o resto da nossa vida. 
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Vejam que interessante: uma célula tem um conteúdo, um patrimônio 

com capacidade para tudo o que somos hoje. Essa célula totipotencial tem 

essa  capacidade.  À  medida  que  ela  começa  a  se  dividir,  formando  as 

primeiras  células,  os  blastômeros,  cada  uma  dessas  celulazinhas  será 

exata e rigorosamente igual  à anterior,  de maneira que,  se por alguma 

razão,  houver  a  separação  dessas  células,  teremos  dois  indivíduos,  os 

gêmeos  de  mesmo  ovo,  univitelinos,  com  idênticas  características 

genéticas. Essa célula totipotencial tem a capacidade de formar todas as 

outras, e, se ela se separa, esses indivíduos, essas células também passam 

a ser totipotenciais.

A  coisa  vai  num  crescendo,  e,  no  decorrer  da  gestação,  do 

desenvolvimento embrionário, vamos tendo uma série de diferenciações. 

Essa célula que antes era uma passa a ser duas, quatro, oito, 16, 36, e 

assim por diante, e, em determinado momento, se forma um grupo grande 

de células – hoje se discutiu bastante o blastocisto –, e mais adiante – num 

estágio já de gástrula – temos a formação de um conjunto de células já 

com algumas diferenciações. São células que já começam um processo de 

diferenciação, um processo de especialização. Chega-se a um estágio em 

que, a partir dessas células, teremos a organização dos 200 – talvez quase 

220 – tipos de tecidos que formam o organismo humano.

Observem  que  cada  uma  dessas  células  que  formam  o  nosso 

organismo  –  uma  célula  muscular,  uma  célula  óssea,  uma  célula  do 

fígado, do pâncreas, da retina, não interessa – tem, em última análise, no 

seu  interior,  as  mesmas  características.  Ela  não  expressa  essas 

características, mas tem no seu interior a capacidade genética exatamente 

igual àquela que deu origem a tudo isso. 

Era isso que entendíamos, conhecíamos e ensinávamos até talvez 15, 

20  ou  25  anos  atrás.  Imaginávamos  que  depois  desse  processo  que 
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chamamos de  diferenciação  havia  um grupo de  células  diferenciadas  e 

estava tudo completo. Tínhamos uma célula que originou, por exemplo, 

um  grupo  muscular,  uma  célula  que  gerou,  por  exemplo,  um  grupo 

pancreático, um grupo ósseo, assim por diante, e imaginávamos que isso 

resolvia o problema. Só que não é assim. 

Descobriu-se – e ainda bem que se descobriu – que não é assim. Esse 

processo de diferenciação não é completo, porque no meio, na intimidade 

de cada um desses grupos celulares que formam os diferentes tecidos – no 

meio do músculo, no meio do osso, no meio do tecido nervoso, no meio do 

fígado,  no  meio  do  pâncreas  –,  existem  algumas  células  embrionárias 

residuais. E essas células embrionárias residuais que estão na intimidade 

desses  tecidos  são  as  que  estamos  hoje  a  discutir,  são  as  que  hoje 

chamamos  de  células-tronco,  e  elas  mantêm  as  características 

embrionárias. 

Vejam  que  interessante.  No  interior,  primeiro,  as  células 

indiferenciadas que deram origem às diferenciadas, mas, no meio desse 

conjunto, algumas delas permanecem indiferenciadas.

É exatamente a potencialidade levantada pela possibilidade do uso 

dessas células indiferenciadas no meio dos tecidos diferenciados que gera 

a discussão que estamos a fazer hoje aqui e para a qual o mundo, mais do 

que  nunca,  está  voltado.  A  potencialidade  de  utilização  dessas  células 

indiferenciadas no interstício, no meio dos tecidos diferenciados é que nos 

permite discutir se elas podem ou não ser aproveitadas. 

De  maneira  bem  simplificada,  podemos  dizer  que  as  células 

indiferenciadas que estão no meio dos tecidos já diferenciados adultos são 

o que chamamos de células-tronco adultas. Aquelas que estão ainda nos 

primórdios  do  desenvolvimento,  aquelas  células  do  embrião,  de  todo  o 
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congelamento, de toda aquela história que hoje durante o dia discutimos, 

são as células-tronco embrionárias. 

Tanto uma como outra mantêm sua capacidade embrionária. O que 

nos cabe discutir  é  até  que ponto podemos aproveitar  essa capacidade 

embrionária fazendo com que ela funcione a nosso favor no sentido de 

recuperação.

Observem que essas células-tronco – stem cell  ou células madre, dos 

argentinos,  células precursoras – têm capacidades interessantes.  Vejam 

bem que isto aqui é uma quantidade de gordura de um lipoaspirado. Sou 

cirurgião plástico. Passei esses últimos 30 e poucos anos fazendo cirurgia 

plástica  e  tive  a  felicidade  de  acompanhar  o  desenvolvimento  de  uma 

tecnologia  que,  no  início,  era  algo  quase  empírico,  maluco,  mas  que 

resultou num processo extremamente adequado, embasado, tecnicamente 

resolutivo, que é a lipoaspiração.

Lembro-me perfeitamente quando, há uns 20 e tantos anos, Illouz, 

que  foi  o  primeiro  indivíduo  que  fez  isso  no  mundo,  apresentou  um 

trabalho  revolucionário,  num congresso  no  Brasil,  em Fortaleza.  Numa 

assembleia  enorme,  cheia  de  pessoas,  nos  mostrou  que  fazia  um furo 

numa determinada região do organismo de seu paciente, colocava um tubo 

nesse furo, ligava a um sistema de vácuo e aspirava a gordura. Para nós, 

era algo absolutamente louco, de risco. Perguntávamos se isso daria ou 

não certo. Pois deu certo. Hoje, a lipoaspiração é o procedimento cirúrgico 

mais realizado internacionalmente na cirurgia plástica.

Acompanhamos esse processo de lipoaspiração. Juntamente com esse 

processo, foi se desenvolvendo um processo de lipoinjeção. A lipoaspiração 

era para retirada do excesso de gordura, e a lipoinjeção, para a colocação 

de gordura em zonas onde ela não existia. Alguns gostam de chamar isso 
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de  lipoescultura.  Nós  chamamos  de  lipoinjeção.  Esse  processo  foi  se 

desenvolvendo, e hoje dominamos essa tecnologia.

Então, começamos a tratar essas alterações do depósito de gordura, 

que chamamos  de  lipodistrofias.  Essas  lipodistrofias  fundamentalmente 

podem ser de dois tipos: excesso ou falta. 

Imaginem,  por  exemplo,  uma  moça  bonita,  com  corpo  bonito, 

adequado, que tem um depósito de gordura inadequado, que ela não gosta, 

na porção lateral da sua coxa, um culote. Ela tem um depósito de gordura 

razoavelmente  bem estabelecido  em seu corpo,  entretanto,  na  zona  do 

culote,  aquilo  fica  feio.  Trata-se  de  uma  lipodistrofia,  um  tipo  de 

lipodistrofia que é o excesso. Ela tem excesso de gordura.

Por outro lado,  imaginem uma senhora que fez  uma mastectomia, 

retirou a mama por alguma razão – digamos, um tumor. Juntamente com 

a mama, essa senhora fez a retirada de uma determinada quantidade de 

tecido  da  parede  lateral,  porque  ali  existia  a  possibilidade  de 

contaminação. Foi feito o fechamento e ela tem, agora, um déficit, uma 

falta  de  gordura  naquela  região.  Portanto,  ela  também  tem  uma 

lipodistrofia, só que por falta de gordura.

Lipodistrofia, então, pode ser falta ou excesso.

Acompanhando esses pacientes durante esses anos todos, nós, toda a 

comunidade científica internacional e os grupos de cirurgia plástica que 

estudam esse tipo de coisa chegamos à conclusão de que, com a gordura 

lipoaspirada – vejam, é exatamente assim: isto aqui é uma determinada 

quantidade de gordura que se retirou em uma lipoaspiração –, pode ser 

feito um procedimento que, aos poucos, passou a ser rotina em muitas 

situações de uso clínico. Para esse procedimento, lava-se a gordura com 
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soro fisiológico até que ela fique completamente limpa. Os senhores estão 

vendo a imagem aqui:  após a lavagem, essa gordura está praticamente 

limpa. Isso era ou é um procedimento rotineiro nas clínicas de cirurgia 

plástica. Prepara-se, assim, essa gordura para que ela possa ser injetada.

Observem quantas técnicas interessantes podem ser feitas a partir do 

que  vamos  chamar  de  procedimentos  clássicos  de  lipoinjeção  ou  de 

lipopreparação para lipoinjeção. Vejam bem: se colocarmos essa gordura, 

juntamente com uma enzima que denominamos de colagenase, temos o 

objetivo de quebrar os elementos de fusão entre as células. As células de 

gordura estão presas umas às outras e temos condições de quebrar essa 

fixação de colágeno através de uma enzima, que é a colagenase. Com isso, 

temos condições de digerir  essa matriz  extracelular e fazer com que as 

células da gordura se separem. 

Esse é um aspecto da histologia da gordura tradicional, aquela que os 

nossos  professores  nos  ensinavam.  Os  senhores  estão  vendo,  nesta 

imagem, células gordurosas. Durante muito tempo, quando se pensava em 

gordura, era praticamente com este aspecto que está aqui representado. 

Ou seja, falava-se na gordura e, no momento em que se falava nela, falava-

se  na  célula  gordurosa.  Então,  se  dizia:  Olha,  é  uma  célula  que  está 

inchada, cheia de conteúdo lipídico. O núcleo é rechaçado para a periferia.  

Existe  um  determinado  número  dessas  células.  O  indivíduo  tem  esse 

número.  Se  ele  engorda,  essas  células  aumentam  e,  se  emagrece,  elas 

diminuem. 

Mas o que se falava, fundamentalmente, é nessa célula, no adipócito. 

E durante muito tempo muito pouco se falou num grupo de elementos de 

extraordinária importância, que passam a ter agora uma extraordinária 

importância para nós, que é um grupo de elementos intersticiais entre as 

células. 
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Em vez  de  ficarmos discutindo o  adipócito,  passamos a  discutir  o 

interstício, pois que nesse interstício, hoje nós sabemos, existem aquelas 

células embrionárias que não evoluíram e que não se tornaram células 

adultas,  mas  que  mantêm  as  suas  características  embrionárias,  as 

células-tronco.

Essas células-tronco que estão colocadas no tecido gorduroso são o 

que  chamamos  de  adiposo-derivadas,  ou  seja,  células-tronco  adiposo-

derivadas, aquelas células embrionárias no interstício do tecido gorduroso, 

que estão exatamente nessa posição com um objetivo de reserva,  coisa 

que,  em  última  análise,  em  todos  os  grupos  de  células-tronco  nos 

diferentes tecidos existe.

Então, observem que a colagenase, em última análise, faz o que tentei 

representar com esse esqueminha bastante simples: ela quebra a fixação 

intercelular  e  faz  com que essas  células  se  separem,  se  tornem soltas 

umas das outras. Mas, o que me interessa não é isso; o que me interessa é 

exatamente  este  grupo  de  células  –  que  é  menor  –  que  estavam  no 

interstício e que agora também estão separadas.

Observem  que,  se  levarmos  esse  conjunto  que  passamos  na 

colagenase  para  banho-maria,  depois,  num  processo  de  centrifugação, 

vamos chegar, após a centrifugação, a um conceito muito interessante que 

é o seguinte: uma determinada quantidade de células que constituem o 

que chamamos de fração de gordura, que são aquelas células separadas 

mas formando uma determinada camada; um grupo de células,  restos, 

debris celulares e uma fração de soro, em última análise, e – e agora é que 

vem o interessante – uma fração de sangue e um grupo de células adiposo-

derivadas,  células-tronco  adiposo-derivadas,  que  são  aquelas  que  me 

interessam,  aquelas  células  que  estão  no  interstício  e  que  agora  nós 

separamos. 
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Em princípio, teoricamente, era assim. A dúvida era: será que essa 

porção  é  realmente  o  grupo  de  células-tronco?  A  partir  dessa  dúvida, 

passou-se a estudar esse  grupo de células,  aquela fraçãozinha mínima 

após a centrifugação da gordura lipoaspirada. Após colagenase, após uma 

série de processos, com a separação do grupo, aquele pellet, aquele grupo 

então foi estudado, e levou-se isso para a cultura. 

Esse tipo de experiência foi toda orientada pela pessoa que acredito 

ser a que mais conhece célula-tronco no nosso meio, que é a professora 

Dra. Nanci Nardi, como certamente é do conhecimento dos senhores que 

trabalham  na  área.  A  professora  Nanci  fez  todo  esse  tipo  de 

experimentação e levou essa células para a cultura, e elas provaram que 

são realmente células-tronco. Por quê? Porque elas proliferam e mantêm 

continuadamente a proliferação. 

Além disso,  passamos essas células em imunofenotipagem, técnica 

que  mostra  que  realmente  as  células  que  separamos  são  exatamente 

células-tronco. 

Passamos,  então,  à  segunda etapa,  que  é  a  de  diferenciação.  São 

células que proliferam – estava provado –, mas agora era preciso tentar 

que essa células produzisse um processo de diferenciação. Por quê? Se é 

célula-tronco,  ela  é  embrionária.  Se  ela  é  embrionária,  pode-se,  sob 

determinados estímulos, fazer com que se diferencie. 

Observem  que  coisa  interessante:  é  uma  célula  não-diferenciada, 

desde o embrião, que se manteve no tecido como não-diferenciada, mas 

agora, separada e colocada sob estímulo, pode ser diferenciada no sentido 

que quisermos, dependendo do estímulo. Se colocarmos essa célula num 

ambiente que forme cartilagem, que chamamos de ambiente condrogênico, 

ela deve, se for célula-tronco, formar cartilagem. Se colocarmos num meio 
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de estímulo para formar osso, que chamamos de estímulo osteogênico, ela 

deve formar osso.

Então, é uma célula embrionária no meio do tecido gorduroso que, 

sob  diferenciação,  forma  cartilagem,  osso  ou  gordura  de  novo,  se 

quisermos. 

Vejam que coisa interessante a potencialidade que hoje já temos no 

manejo de toda a biologia celular, fazendo com que isso possa acontecer. 

Em laboratório, consegue-se fazer com que a célula, além de se replicar, se 

diferencie,  formando células  diferentes,  formando cartilagem,  gordura e 

osso –  linhagens condrogênica,  adipogênica e  osteogênica.  Podemos ver 

aqui a diferenciação, formando cartilagem, osso, gordura e como controle, 

provando claramente que essa célula que estamos separando da gordura é 

célula-tronco. 

Isso é experiência de alguns anos. No Banco de Pele de Porto Alegre, 

temos um laboratório extremamente diferenciado, com capacitação para 

esse tipo de coisa, e fizemos exatamente esse tipo de experiência. Ao final 

de dois, três, quatro anos de experiência, chegamos à conclusão de que 

estávamos realmente trabalhando com células-tronco. 

Se  estamos  realmente  com  célula-tronco  autóloga,  do  mesmo 

indivíduo,  e  adulta  na  mão,  podemos  tentar  repetir  experiências 

internacionais. E as experiências internacionais estão muito desenvolvidas 

no sentido de utilização dessas células para tratamento das lipodistrofias. 

Então,  estabelecemos  um  ensaio  clínico  e  solicitamos  as  autorizações 

legais para aproveitamento disso.

Os  senhores  sabem  perfeitamente  as  enormes  dificuldades, 

adequadas,  corretas,  que  temos  hoje  para  utilização  de  algum tipo  de 

120



novidade médica  em paciente.  Isso  se  chama ensaio  clínico,  e  existem 

várias  etapas  para  o  ensaio  clínico.  A  primeira  fase  é  aquela  em que 

experimentamos isso em um pequeno número de pacientes. Os pacientes 

estão sabendo dos riscos que correm, são pacientes que querem de alguma 

maneira – diria que de forma quase desesperada – tentar algum tipo de 

coisa  para  solucionar  os  seus  problemas.  Então,  nessa  situação, 

necessitamos primeiro pedir autorização ao Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP. Cada hospital  tem o seu Comitê de Ética em Pesquisa. Manda-se 

todo o projeto do ensaio clínico para o CEP. 

Quando se trata de célula-tronco, os CEPs dos diferentes hospitais no 

Brasil,  hoje,  julgam-se  incompetentes  e,  imediatamente,  remetem  o 

assunto  à  Comissão  Nacional  de  Ética  em  Pesquisa  –  Conep  –,  do 

Ministério da Saúde. É um trabalho difícil, precisa de um tempo grande e é 

feita uma série de exigências, absolutamente adequadas, porque realmente 

ninguém está aqui para experimentar. No momento em que se trata de um 

ensaio  clínico  como  este,  para  o  qual  já  existe  uma  experiência 

razoavelmente grande internacional, consegue-se a autorização depois de 

algum tempo. 

No nosso caso, depois de um ano e meio, conseguimos autorização 

para  utilizar  células-tronco  adiposo-derivadas  em  pacientes  no  nosso 

Ensaio Clínico Fase 1. 

Passo  a  apresentar  aos  senhores  os  nossos  casos  clínicos.  Já 

estamos, há um ano e três meses, nesse ensaio e temos quatro pacientes 

com evoluções diversas. Mas os resultados que temos obtido estão nos 

deixando  realmente  –  e  não  tenho  medo  de  utilizar  a  palavra  – 

impressionados.  Estamos  injetando  células-tronco  em  zonas  com 

lipodistrofia  por  atrofia,  por  falta.  Retiramos  a  gordura  do  paciente, 

separamos essa gordura e a reinjetamos. Dispomos de toda a tecnologia no 
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Banco de Pele, com toda a nossa equipe trabalhando. A Dra. Carolina e a 

Dra.  Elisa  trabalham  constantemente  conosco  e  já  dispõem  de  uma 

tecnologia de separação dessas células em aproximadamente duas horas.

Portanto,  realizamos  a  lipoaspiração,  enviamos  esse  líquido 

lipoaspirado para o Banco de Pele e, em duas horas, os nossos biomédicos 

separam a fração de células-tronco. O material retorna ao bloco cirúrgico e 

é injetado no paciente. Trata-se de uma célula-tronco adulta e autóloga, ou 

seja, é do próprio paciente. Estamos simplesmente reinjetando um número 

maior de células-tronco do que aquele que o paciente tem. Retiramos um 

ou dois litros de líquido lipoaspirado e recolhemos quantas células-tronco 

quisermos. Essas células-tronco são injetadas em determinadas zonas com 

lipodistrofia com resultados muito interessantes.

Fazemos a lipoinjeção há muito tempo. Já faz 20 anos que realizo 

esse  procedimento.  As  pacientes  chegam  no  meu  consultório  e  dizem: 

Doutor, eu não gosto deste sulco. Isso me deixa envelhecida. Há algo que se 

possa fazer? Ouvi falar que há alguns produtos que se injeta e que não 

desaparecem.  Aí eu afirmo que não trabalho com esse tipo de produto, 

mas, sim, com o corpo da própria paciente, com a sua gordura. 

Retira-se um pouco de  gordura de  uma região em que a paciente 

tenha uma camada maior e se injeta. E isso funciona e fica muito bem 

durante  seis  meses  a  um ano.  Mas,  depois  de  um ano,  essa  gordura 

começa a ser absorvida. Daí a paciente volta ao consultório e pede para 

fazer novo procedimento. Há anos que fazemos isto. Injetamos a gordura 

que depois será absorvida.

Agora,  com as  células-tronco,  os  resultados  que  temos  obtido  são 

surpreendentes. No mundo todo se observa isso. A comunidade científica 

de  cirurgia  plástica  está  observando  que,  se  separarmos  um grupo  de 
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células-tronco  do  indivíduo  e  injetarmos  essas  células-tronco  adiposo-

derivadas  em  zona  de  lipodistrofia,  não  ocorre  aquela  absorção  que 

normalmente acontecia. 

Isso está se tornando realidade em nossos pacientes. 

Quero mostrar aos senhores quatro casos clínicos. Obviamente são 

casos em que tentei maquiar, esconder o rosto do paciente por situação 

ética. Não posso, numa situação pública, expor os pacientes, embora eles 

tenham autorizado a utilização destas fotografias.

Vejam,  isto  é  gordura.  Mas  não  quero  injetar  somente  célula 

gordurosa, quero injetar as células-tronco que estão aqui no interstício. 

São essas que separo. 

Tenho  aqui  uma  determinada  gordura  lipoaspirada.  Aspiro  uma 

quantidade grande, de uma porção separo as células-tronco, misturo com 

isto  aqui.  Tenho,  então,  uma  quantidade  de  gordura  que  chamo  de 

enriquecida;  ela possui uma grande quantidade de células-tronco.  Essa 

quantidade é quantificada, essa quantificação é estabelecida, e a partir daí 

fazemos a injeção.

Este é o mesmo processo do qual falávamos – toda aquela situação de 

separação. Os senhores estão vendo aqui o enriquecimento. Estas células-

tronco estão enriquecendo a gordura. E é esta gordura que agora preparo e 

vou injetar.

Esta  a  imagem  de  uma  autorização  do  CEP  e  do  Conep.  A 

comunidade científica tem que ter um importante cuidado no sentido de só 

fazer  esse  procedimento  com  todas  as  autorizações  legais.  Não  é 

infrequente aquilo que a Dra. Lygia e a Dra. Patrícia falavam pela manhã. 
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Coisas mirabolantes são feitas, como viagens de 20, 30 ou 40 mil dólares a 

China para utilização de células-tronco e coisas do tipo.

Não é  assim que funciona;  funciona  com autorizações  legais,  com 

controle do Ministério da Saúde, com situações éticas adequadas. Isso sim 

pode nos dar um resultado mais sustentado.

Com essas autorizações, temos as seguintes situações. 

Primeiro paciente: esta senhora tinha um amplo carcinoma na face. 

Ela  fez  várias  cirurgias,  e,  numa  delas,  finalmente  se  fez  uma  ampla 

ressecção. Tal cirurgia, de enorme erradicação do tumor, permitiu, pela 

análise  anatomopatológica,  que  ela  fosse  considerada  curada,  mas  às 

custas de um enorme retalho cérvico-facial para fechamento.

Observem o resultado que se obteve. Obscureci algumas zonas para 

que o paciente não fosse identificado – isso é realmente necessário. 

Vê-se que é uma senhora relativamente jovem. O rosto é normal no 

lado direito, mas tem uma profunda depressão no lado esquerdo. Podemos 

corrigir  toda essa depressão  com um enxerto  convencional  de  gordura, 

mas ela entrou no protocolo, aceitou o protocolo – isso passa obviamente 

por  todo  um  controle  jurídico  –,  e,  partir  daí,  injetamos  gordura 

enriquecida com células-tronco dela.

Ela  foi  ao  bloco  cirúrgico,  e  se  fez  a  lipoaspiração.  Enquanto 

completávamos  a  lipoaspiração,  a  gordura  veio  para  o  banco  de  pele. 

Separou-se a célula-tronco, enriqueceu-se a gordura, voltaram as seringas 

com gordura enriquecida, e se fez a injeção. Não fizemos injeção na parte 

alta  porque  ela  tem  uma  visão  normal.  Não  sabíamos  o  que  poderia 

acontecer. Se houvesse um crescimento excessivo de gordura na região 
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infraorbitária, poderia haver um desvio do eixo óptico, desencadeando um 

problema que chamamos de diplopia, que é visão dupla, terrível e muito 

difícil de ser tratada. Então, com cuidado, injetamos gordura enriquecida 

por célula-tronco apenas na região inferior. 

Nas imagens,  os senhores podem ver o controle pré-operatório e a 

evolução – o pré-operatório e a gordura no pós-operatório, funcionado já 

adequadamente, que é o que habitualmente se obtém.

Não  há,  neste  momento,  nenhuma  modificação  em  relação  aos 

resultados que se obtêm com lipoinjeção tradicional. Há 20 anos fazemos 

isso. Só que, nesse caso, tínhamos a expectativa de que não ocorresse a 

absorção que normalmente acontece em quase todos os casos em que se 

faz uma lipoinjeção convencional.

Fez-se uma biopsia. É uma zona que, ao mesmo tempo em que serviu 

de pertuito para entrada da cânula da lipoinjeção, serviu também para 

uma pequena biopsia para controle histológico. 

Observem o quinto pós-operatório, o resultado, que fica adequado – e 

era esperado um resultado adequado. Aqui, o resultado um mês depois. 

Existe  uma  simetria  bastante  boa,  mostrando  que  as  coisas  estão 

evoluindo como se  espera.  Se  eu  fizesse  uma lipoinjeção  convencional, 

teria exatamente esse resultado.

Mais  ou menos no  segundo,  terceiro  ou quarto  mês,  já  começa  a 

aparecer algum tipo de absorção, e as pacientes me pedem: Ah, Dr. Chem, 

será que não dá para injetar um pouquinho mais? Está absorvendo. Digo-

lhes para esperar. 
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Neste  caso,  aconteceu  o  seguinte.  Um  mês.  Quatro  meses.  Pré-

operatório, pós-operatório. Absolutamente, nenhum tipo de absorção.

Quatro meses, paciente contente, praticamente com uma simetria do 

seu rosto. 

Onze meses, quase um ano. Observem que existe, inclusive, um certo 

grau  de  aumento.  Então,  isso  vem contra  tudo  o  que  tínhamos  como 

experiência. 

Nesse tempo, provavelmente não teríamos mais gordura nenhuma, e 

agora  temos,  inclusive,  crescimento.  E  certamente,  neste  momento,  em 

cada um dos senhores, deve estar surgindo a seguinte ideia: Escuta, e se 

isso não parar de crescer? Pois é, a dúvida era essa – não minha, mas da 

comunidade científica internacional. Respondo isso com outras perguntas. 

Essas  células-tronco  que  estão  crescendo  e  que  estão  se  proliferando 

agora, aqui, estavam em outras regiões. Por que, então, nas outras regiões, 

não estavam continuamente sendo estimuladas? Por que lá não cresciam 

exageradamente? Por que as células-tronco que esta senhora tem, deste 

lado, não estão crescendo? 

Essas aqui ficam praticamente dentro de um lócus, de uma região 

que  é  autocontrolada  pelo  próprio  organismo.  O  próprio  organismo  se 

encarrega de controlar, e é isso que se está observando no mundo inteiro. 

Estamos tratando do  conceito  de  lócus,  segundo o qual,  um grupo de 

células colocadas num determinado local funciona até o necessário para 

aquele  local.  É assim,  porque existe  um controle.  Certamente,  daqui  a 

pouco,  saberemos  que  tipo  de  reação  bioquímica  faz  esse  controle.  É 

exatamente assim que ocorre.
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Este caso e outros internacionalmente publicados também mostram 

bem isto, ou seja, cresce até onde é necessário e, depois, para. Alguém 

poderia questionar: E se continuasse crescendo? Se continuasse crescendo, 

resolveria o problema em 8 minutos com um lipoaspirador. 

Vejam que interessantes  os  processos  que começam a modificar  e 

começam a fazer com que tenhamos ideias. Pode ser correto? Pode, mas 

não  tenho  a  absoluta  certeza  para  dizer  aos  senhores  que  isso  é  a 

resolução do problema. Temos, no entanto, convicção de que estamos no 

caminho certo. 

A comunidade científica que hoje estuda a lipodistrofia, mais do que 

nunca, pensa que essa será provavelmente a solução.

Observem.  Isso  não  aconteceria  em  situações  convencionais  de 

lipoinjeção. 

As mesmas células que injetamos mandamos para o laboratório, em 

que, com essas células, fazemos gordura, cartilagem e osso, provando que 

realmente estamos trabalhando com célula-tronco. 

O segundo caso é o de um jovem que sofreu um trauma importante, 

uma lesão de arrancamento do plexo braquial em acidente de moto, e que 

tem  muita  preocupação  e  angústia  em  relação  à  atrofia  que  se 

desencadeou no braço.

Alguém me  perguntaria  se  essa  atrofia  é  por  conta  de  gordura  e 

músculo. Sim, essa atrofia é por conta de lesão por gordura e músculo. Se 

alguém me pergunta:  Mas tu vais  tratar  só a gordura?  Vou tratar só a 

gordura, porque o meu trabalho é sobre gordura. Se quisesse fazer um 

trabalho em termos de injeção, nessa zona, de célula adiposa derivada em 
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músculo, para formar músculo, provavelmente isso daria resultado, mas 

não é o objetivo do nosso trabalho. Portanto, estamos tratando gordura e, 

para tratar gordura, injetamos gordura com célula-tronco no ombro desse 

jovem. 

Um  outro  trabalho  poderia  ser  estabelecido  para  criar  também 

musculatura, para criar outra coisa, osso, o que quiserem. Mas o nosso 

trabalho é sobre gordura, e estamos mantendo exatamente esse objetivo. 

Vejam aqui o pré-operatório e, depois da injeção, a evolução. Vejam 

como é interessante o que está acontecendo. 

Temos aqui 10 ou 12 dias de pós-operatório, com a gordura injetada. 

Aqui já se passaram dois meses. Vejam o pré-operatório comparado 

com o pós-operatório. Em dois meses, começa a crescer. Em quatro meses, 

começa a aumentar, coisa que não acontecia anteriormente. Nas nossas 

lipoinjeções não é essa a evolução normal,  mostrando que,  certamente, 

essas  células  estão  dando  um  estímulo  de  crescimento,  estão  se 

multiplicando, pois são células que têm capacidade proliferativa. 

Estão  vendo  aqui,  após  10  meses,  o  resultado  exuberante  que 

obtivemos. São resultados que realmente deixam-nos muito estimulados, 

porque não eram esses os resultados que obtínhamos. Temos mostrado 

esse tipo de resultado em vários eventos nacionais e internacionais, e a 

comunidade  da  cirurgia  plástica,  que  obviamente  também  está 

acompanhando esse tipo de trabalho, fica muito interessada. São muitas 

pessoas  que  hoje  passam  a  pensar  na  possibilidade  de  utilização  de 

gordura com enriquecimento de célula-tronco para a resolução de zonas de 

lipoatrofia. Os senhores estão vendo aqui, em 10 meses, a evolução.
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Aqui, um grupo dessas células foi enviado para o laboratório e com 

elas se fez gordura, cartilagem e osso. Nós estamos realmente trabalhando 

com células-tronco.

O terceiro caso é bem mais complicado. É uma lipodistrofia parcial 

adquirida, uma síndrome raríssima, síndrome de Barraquer-Simon, que 

deforma  terrivelmente  o  rosto  da  pessoa.  São  pacientes  que  têm  uma 

importantíssima atrofia da gordura do rosto. Eles costumam manifestar: 

Doutor, parece até que tenho Aids. Mas eu não tenho Aids, eu tenho esta 

atrofia.  Eu não consigo emprego porque me olham e ficam preocupados, 

assustados com o meu aspecto quase cadavérico. 

Porque essa síndrome absorve a gordura,  deixando praticamente a 

pele sobre o osso. Eu até tinha dificuldade, no pré-operatório, de imaginar 

onde entraria a minha cânula, ou seja, se havia espaço suficiente para 

conseguir fazer a injeção.

Após  realizada  a  avaliação,  verificamos  que  a  paciente  possuía 

depósito de gordura em excesso em outras regiões do corpo. Se fez todo o 

processo, ou seja, a lipoaspiração, a separação – em duas horas se faz a 

separação e o enriquecimento da gordura – e a injeção.

Aqui,  os senhores estão vendo uma comparação de um detalhe do 

transoperatório. Ela está entubada ainda, isso é transoperatório do pré, 

após a injeção.  Injetamos nos dois  lados.  Faz-se um pequeno pertuito, 

coloca-se a cânula e se faz a injeção. 

Vejam que interessante: pré-operatório e quinto pós-operatório, e um 

rosto já com um perfil adequado, quase normal.
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Um mês de pós-operatório: vejam a comparação. Um resultado que se 

considera, do ponto de vista de cirurgia plástica, extremamente adequado. 

Quatro  meses  de  pós-operatório.  Nessa  época,  mais  ou  menos  do 

quarto  para o  quinto mês,  começavam os  nossos problemas.  Cada um 

desses pacientes, cada vez que voltam, para toda a nossa equipe é quase 

uma torcida. Meu Deus, como estará o paciente? 

Eles são avaliados a cada mês, e o que tem acontecido é que, quando 

eles  voltam,  verifica-se  que  não  ocorreu  aquela  absorção  que  antes 

acontecia.  Certamente  existem  algumas  irregularidades,  existe  a 

necessidade de correções posteriores, que são fáceis, mas o que não está 

acontecendo é a absorção que antes acontecia. 

Quatro meses: observem o perfil completamente diverso dessa moça.

Nove meses. Observem que não houve absorção. Os quatro pacientes 

estão  felicíssimos,  porque  essa  técnica  realmente  vem ao  encontro  das 

suas expectativas, que era a correção dessa lipodistrofia.

Novamente  a mesma coisa.  Com aquelas  células,  fizemos gordura, 

cartilagem e osso, provando que estamos trabalhando com células-tronco.

O último caso, talvez um dos mais complicados e o mais atual. Ao 

todo são 10 casos. Temos mais uns três ou quatro na lista de espera para 

a utilização da técnica. Quando completarmos os 10 pacientes, fecharemos 

o  trial, faremos a avaliação e a publicaremos. Assim, poderemos solicitar 

para a Conep o início da fase 2, que é uma fase maior, com um grupo 

maior  de  pacientes,  e  poderemos  começar  a  tirar  conclusões.  Por 

enquanto, estamos – repito – iniciando tudo isso. 
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O  quarto  caso.  Esse  paciente  apresentava  o  que  chamamos  de 

hemiatrofia  facial,  é  a  chamada  Síndrome  de  Romberg.  Por  razões 

inexplicáveis  –  existem inúmeras  teorias,  e  certamente  uma  delas  é  a 

correta,  mas não se sabe  qual  –,  o  paciente  apresenta  uma atrofia  da 

hemiface. Um dos lados da face atrofia completamente, absorve a gordura. 

Isso é uma lipodistrofia importantíssima. 

E  o  tratamento  convencional  é  esse,  o  que  sempre  se  fazia:  a 

lipoinjeção. O paciente voltava depois de um ano e injetava novamente. 

Depois, tudo de novo.

Nesse paciente, fizemos exatamente o mesmo protocolo. Estão vendo 

aqui  o  processo  de  lipoaspiração.  Depois  a  gordura  é  enviada  para  o 

laboratório. Aqui os senhores estão vendo as seringas que preparamos. É 

gordura  dele  com  células-tronco.  E  o  número  de  células-tronco  é 

quantificado. 

É aquilo  que o Dr.  Rogério Sarmento Leite nos explicava,  que são 

coisas ainda empíricas.  Estamos usando uma determinada quantidade. 

Pode  ser  que  seja  mais  ou  menos.  Mas,  de  qualquer  maneira,  o  que 

estamos fazendo é sempre manter o mesmo protocolo: injetar gordura com 

uma quantidade grande de células-tronco.

Essas seringas, em condições obviamente assépticas, voltam para o 

bloco cirúrgico. E, no bloco, nós injetamos a gordura. Aqui os senhores 

estão vendo a marcação transoperatória das zonas onde iremos injetar a 

gordura enriquecida com células-tronco.

Aqui  os  senhores  estão  vendo  no  sétimo  dia.  Over  correction, 

sobrecorreção  proposital.  Faz-se  isso  porque  espera-se  sempre  –  ou 

esperava-se  sempre,  e  talvez  esse  seja  o  verbo  mais  adequado  a  ser 
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utilizado agora – que ocorra absorção. De qualquer maneira, no sétimo dia, 

um pouco de edema. E os senhores estão vendo o aspecto da correção.

Doze  dias:  observem  o  aspecto,  a  normalidade.  Paciente 

extremamente contente. Lesão de dois milímetros, que é o pertuito para a 

colocação  da  cânula  para  a  injeção,  praticamente  sem  cicatriz. 

Lipoaspiração também sem cicatriz. 

Os  pacientes  até  brincam  comigo.  Os  quatro  disseram  o  mesmo: 

Puxa, doutor, que coisa boa! Além de corrigir isso, o senhor ainda me deu 

uma melhoria no aspecto estético da barriga.

Quarenta e cinco dias. Observem a correção. Os senhores estão vendo 

que não está acontecendo a absorção.  Eu não vou concluir  nada mais 

além disto, de que não está acontecendo a absorção. Pode ser que, daqui a 

um ano, eu venha aqui e diga aos senhores que o organismo do paciente 

absorveu tudo e que a técnica não funcionou. Mas aquilo que acontecia 

nos meus últimos 20 ou 25 anos da minha carreira de cirurgião plástico, 

injetando e absorvendo, não está mais acontecendo. 

Isso repete uma experiência internacional.  A comunidade científica 

internacional  de  cirurgia  plástica  que  trabalha  com  lipodistrofia  está 

escrevendo em todos os tratados, em todas as publicações, que não está 

acontecendo a lipoabsorção.

Hoje  se  falou  bastante  sobre  o  Clinical  Trial,  no  qual  estamos 

inscritos. Essa inscrição é dificílima, mas nós conseguimos porque esse é 

um  trabalho  realmente  interessante,  é  um  trabalho  de  interesse 

internacional, é um trabalho sustentado, é um trabalho que segue todas 

as regras éticas em pesquisa e por isso foi aceito. 
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Existem nove  trials em lipodistrofia  no  mundo,  um dos  quais  é  o 

nosso.  Está  registrado.  Qualquer  um dos  senhores  pode,  entrando  em 

clinicaltrial.gov,  procurar por  lipodistrofia que certamente encontrarão o 

nosso trabalho lá. É um trabalho realmente controlado pelo Clinical Trial. 

Periodicamente,  somos obrigados a enviar  relatórios,  e  todos os nossos 

relatórios são aceitos de maneira adequada. Existe todo um interesse da 

comunidade científica internacional em observar isso. O nosso é um dos 

nove trabalhos em lipodistrofia do mundo e  está sendo realizado,  hoje, 

aqui em Porto Alegre.

Bem, depois de todo este dia glorioso, deputado, porque condensou-se 

aqui o que existe, eu pergunto: para onde vamos? Para onde é que estamos 

indo? 

Hoje, numa entrevista, a repórter disse:  Doutor, pelo jeito que vocês 

falam, observa-se que vocês realmente acreditam nesses experimentos.  É 

que o resultado que a comunidade científica está obtendo, hoje, no mundo, 

são resultados reais. Não estamos sonhando; estamos preocupados apenas 

com a melhor maneira de fazer uso desse conhecimento. 

A medicina evolui em saltos. Que salto enorme ocorreu, por exemplo, 

no controle da infecção. Que salto enorme no controle da dor, podermos 

operar com anestesia. Que salto enorme na utilização das vacinas. Que 

salto enorme na utilização dos antibióticos. 

Hoje, senhores, que salto enorme na utilização de biologia celular, de 

medicina celular.  Nós fundamos, na Santa Casa,  o Centro de Medicina 

Regenerativa, o primeiro no Rio Grande do Sul com o objetivo de estudar 

células-tronco, trabalhar com células-tronco e tratar com células-tronco. 

Depois da fase 1, da fase 2, da fase 3 e da fase 4, após um, dois, três ou 
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quatro  anos,  provavelmente  estaremos  utilizando  essa  técnica 

rotineiramente. Essa é a nossa expectativa.

Retira  a  gordura,  separa  as  células-tronco,  enriquece  a  gordura  e 

injeta. É um processo tecnicamente realizável, é capaz de ser repetido, é 

uma tecnologia conhecida que permite coisas muito interessantes.

Antes de concluir,  eu gostaria  de mostrar  aos senhores um artigo 

publicado  numa das  revistas  de  cirurgia  plástica  mais  importantes  do 

mundo, a  Aesthetic Plastic Surgery. Essa publicação foi feita no final do 

ano  passado  –  tem,  portanto,  uns  quatro  meses.  Esse  artigo  muda 

parâmetros  e  foi  elaborado  pelo  grupo  japonês  de  Kiyonori  Harii, 

certamente  uma  das  pessoas  mais  respeitadas  internacionalmente  em 

cirurgia plástica. 

O Dr.  Kiyonari  Harii  fez exatamente o que nós fizemos: separou a 

gordura e injetou na mama das japonesas, que têm mama pequena. Com 

essa técnica, ele vem observando que a mama das japonesas aumentou. 

Ele não usou próteses, ele aumentou a mama às custas de uma injeção de 

gordura com células-tronco, que proliferaram, aumentaram em número e 

provocaram o aumento no tamanho das mamas das japonesas.

O trabalho é muito interessante. Ele conclui o seu artigo com uma 

frase de impacto para nós, cirurgiões plásticos:  Será que nós já estamos 

terminando a fase da utilização das próteses? Vejam que interessante. 

Senhores, por favor, eu não estou afirmando isso. O próprio Harii não 

afirma  isso.  Ele  se  coloca  em dúvida,  e  eu  repito  a  dúvida  junto  aos 

senhores. Será que está terminando a fase do uso das próteses? É algo 

para se pensar. 
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Há  alguns  dias,  pesquisei  no  Google  a  expressão  stem  cells,  e 

surgiram 34 milhões e 700 mil citações. Há muita porcaria na Internet. 

Todos que pesquisamos no Google sabemos disso, mas são 34 milhões de 

interesses.  São  muitas  pessoas  interessadas  no  mesmo  assunto. 

Certamente há aspectos importantes para aprendermos aí. Penso que não 

podemos ficar de fora dessa situação. Precisamos continuar estudando, 

porque há muito o que precisamos vir a conhecer. 

Muito obrigado pela atenção.
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Reuniões Técnicas

Instituto do Cérebro — PUC/RS
12/11/2008

Foto: Guerreiro / Ag. AL

Dr. Jaderson mostra cobaia de estudo com células-tronco para deputados Paulo 

Brum (E) e Pedro Pereira 

A Comissão Especial  sobre os avanços de pesquisas com células-

tronco,  presidida  pelo  deputado  Paulo  Brum realizou  visita  técnica  ao 

Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC/RS,  em 12 de novembro de 
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2008. A instituição é referência nacional no desenvolvimento de pesquisas 

com células-tronco adultas, exames medulares e neurológicos. 

Os parlamentares ouviram do diretor do centro de pesquisas, Paulo 

Pitrez, e do supervisor de projetos, Jaderson Costa da Costa, que o Rio 

Grande do Sul carece de investimentos em pesquisa com células-tronco e 

que as verbas existentes, hoje, vêm basicamente do Governo Federal. "Não 

temos bolsas de estudo nem incentivos aos estudantes que, assim, não se 

sentem atraídos a este trabalho", contou Costa. O resultado, segundo ele, 

é a migração de competências para outros Estados. "Precisamos de bolsas 

de estudo e de pesquisa para manter este pessoal aqui". Costa lembrou 

que o orçamento do Estado para pesquisa, que deveria ser de 1,5%, está 

muito aquém disso. "Na Fapers há apenas bolsas de iniciação científica, 

quando precisamos mais de bolsas de doutorado", explicou.

 

Vanguarda

O  instituto  tem se  destacado  com trabalhos  na  área  de  células-

tronco adultas para a criação de neurônios e tem realizado estudos pré-

clínicos em animais (cobaias) com células extraídas de cordão umbilical. 

Estes  estudos  são  focados  principalmente  na  regeneração  de  nervos 

visando a cura para portadores de acidente vascular cerebral (AVC) e em 

pacientes com lesão crônica do cérebro e epilepsia. Já foram concluídos 

estudos e aplicadas soluções bem sucedidas em pelo menos dois casos, 

recentemente, segundo relato dos médicos, para tratamento de isquemia 

cerebral.

 

Outro  setor  do  instituto  que  vem  se  destacando  é  o  Centro  de 

Memória,  coordenado  por  Ivan  Izquierdo,  um  dos  mais  renomados 

pesquisadores  do  gênero,  no  País.  Os  trabalhos  dos  pesquisadores  do 

centro vêm ganhando reconhecimento nacional através de trabalhos que 

esclarecem sobre o cérebro e sua capacidade de fortalecimento e perda da 

memória. "Mesmo sem os recursos necessários, estamos na vanguarda na 

137



área de pesquisa com células-tronco adultas no Brasil", sustenta Costa, 

que coordena uma equipe de cerca de 50 pessoas.  

(Gilmar Eitelwein/Agência de Notícias AL)

 

CNPq
13/11/2008

Foto: Eliane Discacciati do Prado Gomes – Imprensa/CNPq
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Deputado Paulo Brum (D) é recebido no CNPq pela vice-presidente, Wrana Panizzi,  
e pelo chefe de gabinete da Presidência, Felizardo Penalva da Silva

Em 13 de novembro de 2008, o deputado Paulo Brum, presidente da 

Comissão  Especial  Sobre  o  Avanço  das  Pesquisas  de  Células-Tronco, 

visitou  a  sede  do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e 

Tecnológico (CNPq/MCT), em Brasília, para informar-se sobre o apoio do 

governo federal às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação no Rio 

Grande do Sul — particularmente as relacionadas com células-tronco.  O 

deputado foi recebido pela vice-presidente, Wrana Panizzi, e pelo chefe de 

gabinete da Presidência, Felizardo Penalva da Silva.
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Conforme as informações repassadas a Paulo Brum, o CNPq vem 

apoiando  pesquisas  sobre  células-tronco  no  Rio  Grande  do  Sul  desde 

2003.  A  partir  daquele  ano,  até  outubro  de  2008,  28  projetos 

desenvolvidos  no  Estado  haviam  recebido  verbas,  totalizando  R$ 

1.522.583,54. As instituições atendidas foram a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), com 14 projetos; a Pontifícia Universidade 

Católica (PUC/RS), seis projetos; a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), dois projetos;  a Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto Alegre (UFCSPA), dois projetos; a Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), um projeto; o Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de 

Cardiologia (IC-FUC), dois projetos; e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA), com um projeto.

Wrana Panizzi saudou a visita do deputado Paulo Brum, afirmando 

que é muito importante que todos conheçam mais sobre o CNPq e saibam 

do significado da atuação do órgão.  Da mesma forma,  segundo a vice-

presidente, é fundamental que os governos estaduais também façam sua 

parte, fortalecendo as fundações de amparo à pesquisa.

Para chefe de gabinete da Presidência do CNPq, o momento é muito 

positivo  para  as  pesquisas.  Felizardo  Penalva  da  Silva  informou que  o 

Conselho  tem um bom volume de  recursos  para  investir  em ciência  e 

tecnologia.

A instituição

O Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico 

(CNPq)  é  uma  agência  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  (MCT) 

destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de 

recursos humanos para a pesquisa no país. Sua história está diretamente 

ligada  ao  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  do  Brasil 

contemporâneo. 
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Além  de  participar  desses  órgãos,  a  comunidade  científica  e 

tecnológica do país participa também em sua gestão e política por meio 

dos Comitês de Assessoramento. 

Há  várias  modalidades  de  auxílio  à  pesquisa:  o  subsídio  a 

publicações científicas, o apoio à capacitação de pesquisadores por meio 

de intercâmbios científicos ou da promoção e atendimento a reuniões e 

congressos científicos. A modalidade de auxílio mais procurada é o apoio a 

projetos de pesquisa, realizado por meio de chamadas ou editais públicos. 

Os  Editais,  amplamente  divulgados  pela  página  Editais,  são 

financiados com recursos próprios do CNPq, ou de outros Ministérios e 

Fundos Setoriais. Todos seguem as regras gerais dos Projetos de Pesquisa 

abaixo apresentados e utilizam o formulário geral adaptado a cada edital e 

encontrado na página de Formulários. 

Os Editais com recursos de Fundos Setoriais ou outros Ministérios 

têm  também  finalidades  e  regras  específicas  explicitadas  nos  próprios 

editais.  Os  principais  Editais  publicados  com recursos  do  CNPq são  o 

Universal,  o  Milênio  e  o  Casadinho,  e  em  parceria  com  Fundações 

Estaduais de Apoio à Pesquisa (FAPs) são o Pronex e o Programa Primeiros 

Projetos. Para a apresentação de um projeto de pesquisa é essencial ao 

candidato estar familiarizado com as regras gerais do apoio à pesquisa e as 

regras  específicas  de  cada  edital,  apresentadas  no  site  da  CNPq 

(www.cnpq.br). 

Fundação Universitária de Cardiologia
20/11/2008
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Deputados  Paulo  Brum  e  Alberto  Oliveira  (C)  com  a  equipe  do  Instituto  de 

Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia (ICFUC)
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Deputados da Comissão Especial Sobre os Avanços das Pesquisas de 

Células-Tronco, presidida pelo deputado Paulo Brum, visitaram, no dia 20 

de novembro de 2008, o Centro de Pesquisa da Fundação Universitária de 

Cardiologia, em Porto Alegre, ligado ao Instituto de Cardiologia. Além de 

conhecer  os  laboratórios  da  instituição,  tomaram  conhecimento  das 

pesquisas que têm sido realizadas no local. O diretor científico, Dr. Renato 

Kalil,  explicou  que,  no  momento,  estão  em  andamento  40  projetos, 

divididos  entre  pesquisas  feitas  em  laboratório,  de  apoio  a  projetos 

experimentais com animais e clínicas - as realizadas em seres humanos. 

"Desde sua inauguração,  em 2006,  o  centro  evoluiu muito.  Temos um 

laboratório em fase de ampliação", contou Kalil. 

"Queremos mostrar, por meio da Comissão, o que de sério está sendo feito 

nesta área, sem criar falsas expectativas", esclareceu Brum. O deputado 

Alberto  Oliveira  (PMDB),  que  preside  a  Comissão  de  Saúde  e  Meio 

Ambiente  da  Assembléia  Legislativa,  questionou  se  os  governos  têm 

apoiado  as  pesquisas  com  células-tronco.  Kalil  afirmou  que  sim,  e 

exemplificou que o  terceiro andar do Centro,  no qual  está localizado o 

laboratório, foi todo construído com o apoio de agências financiadoras. Os 

deputados foram recebidos também pela pró-diretora da Área de Gestão do 

Centro,  Sílvia  Goldmeier,  e  pela  bióloga  responsável  pelo  laboratório, 

Melissa Markoski. 

As pesquisas

Kalil  contou que o  Centro  já  fez  experimentos  com pacientes.  Um dos 

estudos  capitaneados  pelo  médico  diz  respeito  ao  tratamento  da 

miocardiopatia  dilatada,  uma  doença  em  que  o  músculo  cardíaco  fica 

dilatado. Os resultados apontaram uma melhora nos pacientes tratados 

com células-tronco, mas provocaram um efeito temporário.  "Verificamos 
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que existe a melhora. A próxima etapa dos trabalhos inclui um projeto que 

propõe  injeções  destas  células  no  coração  via  cateterismo  a  cada  seis 

meses", explicou. 

Vanessa Lopez / Agência de Notícias AL

Fapergs

26/11/2008
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Foto: Marco Couto / Ag. AL

Deputado Paulo Brum (E)  e  deputado Alberto  Oliveira conversam com o  diretor  

administrativo da Fapergs, Jôni Frank Nunes Costa

Em 26 de novembro de 2008, a Comissão Especial Sobre o Avanço 

das Pesquisas de Células-Tronco, recebeu a visita do diretor administrativo 

da Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado do  Rio  Grande  do  Sul 

(Fapergs), Jôni Frank Nunes Costa. Juntamente com o deputado Alberto 

Oliveira,  o  deputado Paulo  Brum, presidente da Comissão,  informou-se 

sobre a situação atual da instituição e suas condições para incentivo ao 

trabalho os pesquisadores.

O  diretor  informou  que  o  orçamento  da  Fapergs  deveria  ser, 

aproximadamente, 1,5% da receita total do Estado, mas esse índice nunca 
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é alcançado. Conforme Jôni Frank Nunes Costa, é intenção do governo 

estadual   modernizar  a  Fundação,  a  fim  de  que  possa  ter  um futuro 

promissor. Um dos importantes itens previstos no acordo é a mudança da 

lei nº 4920, de 1964, que criou a Fapergs. 

A alteração pretendida visa a flexibilizar a lei, para que a instituição 

para elaborar projetos e captar recursos. Atualmente, ela é exclusivamente 

uma fundação de amparo,  que não pode desenvolver projetos próprios. 

Destina-se unicamente a amparar e a apoiar propostas externas, o que 

também é bom, se o Estado aportar recursos. “Quando a verba não existe, 

no entanto, temos que criar alternativas”, declarou.

Esse contrato de gestão é uma das metas mais importantes do atual 

secretário.  Mas outra proposta importante é  a da Lei  de Inovação,  que 

ainda está sendo desenhada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Seu 

modelo já está sendo discutido, e a idéia dada por nós ao secretário é de 

que a FAPERGS seja a agência oficial de fomento no Estado.

Isso  precisa  ser  referendada  na  lei,  politicamente,  para  que  os 

recursos sejam canalizados para a instituição. Se a lei eventualmente vier 

a estabelecer a criação de um fundo para ciência e tecnologia, a nossa 

proposta é de que ele seja administrado pela Fapergs. 

“Apesar de haver, hoje, um quadro de 38 colaboradores aprovados 

para a fundação, temos, efetivamente, somente 17 funcionários. Também 

queremos negociar a proposta de realização de um concurso público. O 

fato é que, mesmo na atual situação, temos uma competência instalada 

nos  comitês  assessores,  o  que  nos  possibilitaria  administrar  o  fundo”, 

informou o diretor administrativo.

“Estamos trabalhando com 13 áreas  de  conhecimento,  nas  quais 

atuam pesquisadores de notório saber, todos relacionados aos assuntos 

que estão em análise.  Eles julgam o mérito  dos  projetos.  Mais  de 120 

pesquisadores trabalham graciosamente para a FAPERGS, em função dos 

projetos.  Essa  estrutura  está  instalada,  existe  há  muito  tempo.  A 

FAPERGS tem uma história de 44 anos de atuação na área da pesquisa e 
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já foi considerada modelo no Brasil. Foi a segunda ou terceira fundação da 

área a ser fundada em nosso País. É importante que haja essa retomada 

de posição.”

Para o deputado Alberto Oliveira, Fapergs é um instrumento para o 

desenvolvimento do setor, sendo muito importante que o Rio Grande do 

Sul  se  coloque  num  contexto  mais  avançado  no  que  diz  respeito  à 

realização de pesquisas.

“A Fapergs tem um orçamento de R$ 10 milhões e mesmo assim os 

nossos pesquisadores disputam posição com o centro do País,  onde os 

demais Estados aportam recursos até 700 milhões de reais para o setor. O 

Rio Grande do Sul está disputando, cabeça com cabeça, com os outros 

Estados,  no  que diz  respeito  à  pesquisa  sobre  células-tronco.  Isso nos 

enche de orgulho e nos deixa com a responsabilidade de tentarmos buscar 

mais  recursos,  para  de  alguma  maneira  colaborarmos  com  os 

pesquisadores  do  Estado”,  argumentou  o  deputado   Paulo  Brum. 

“Pesquisa é algo que só apresenta resultados a médio e longo prazos. Ela 

não dá resultado na hora, muitas vezes não dá resultado numa gestão. 

Seus resultados só aparecem no futuro, é importante que a classe política 

tenha consciência disso”, concluiu.

 
A instituição

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

tem  a  finalidade  de  desenvolver  a  pesquisa  em  todas  as  áreas  do 

conhecimento. É sua atribuição: promover a inovação tecnológica do setor 

produtivo, o intercâmbio e a divulgação científica, tecnológica e cultural; 

estimular a formação de recursos humanos, o fortalecimento e a expansão 

da infra-estrutura de pesquisa no Estado. 

Criada  em  1964,  a  Fapergs  é  a  agência  de  fomento  ao 

desenvolvimento científico e tecnológico do Rio Grande do Sul, de acordo 

com as políticas fixadas para o setor. Vinculada à Secretaria de Estado da 

Ciência  e  Tecnologia,  é  mantida  por  recursos  do  Tesouro  do  Estado, 
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conforme lei 9.103 de agosto de 1990, e provenientes de convênios ou de 

parcerias. 

Compete à fundação, segundo a lei de sua criação, custear total ou 

parcialmente projetos de pesquisa individuais ou institucionais, oficiais ou 

particulares, julgados aconselháveis por seus órgãos competentes; custear 

parcialmente  a  instalação  de  novas  unidades  de  pesquisa  oficiais  e  de 

instituições particulares que não visem lucro;  fiscalizar a aplicação dos 

auxílios que fornecer; manter e publicar periodicamente um cadastro das 

unidades  de  pesquisa  existentes  no  Estado;  manter  um  cadastro  das 

pesquisas  sob  seu  amparo  e  das  demais  no  Estado  que  deverá  ser 

divulgado a intervalos regulares; promover periodicamente estudos sobre o 

estado geral da pesquisa no Rio Grande do Sul e no Brasil, identificando 

os campos que devam receber prioridade de apoio com vistas ao progresso 

do Estado e do País ou como contribuição ao progresso da ciência em 

benefício geral da humanidade; promover o intercâmbio de pesquisadores 

nacionais  e  estrangeiros,  através  da  concessão  ou  complementação  de 

bolsas  de  estudos  ou  pesquisas  no  País  e  no  exterior;  promover  ou 

subvencionar a publicação dos resultados das pesquisas.

Instituto de Biociências — USP
12/12/2008
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Deputados Paulo Brum (E) e Pedro Pereira visitam a Dra. Lygia da Veiga Pereira na  

Universidade de São Paulo (USP )
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Decidida a ultrapassar os limites do Rio Grande do Sul, a Comissão 

Especial sobre Avanços das Pesquisas de Células-Tronco, através de seu 

presidente, deputados Paulo Brum, e do deputado Pedro Pereira, foram a 

São  Paulo  convidar  a  Dra.  Lygia  da  Veiga  Pereira  para  participar  da 

audiência pública sobre o tema.

A confirmação da vinda da Dra. Lygia para contribuiu enormemente 

para consolidar o conteúdo das palestras do evento. Em 2008, a equipe 

liderada por ela, no Instituto de Biociências da USP (Universidade de São 

Paulo) conseguiu produzir em laboratório a primeira linhagem de células-

tronco  embrionárias  100%  nacional.  Com  isso,  o  país  avança  nas 

pesquisas de manipulação desse tipo de célula, que tem potencial para se 

converter em praticamente todos os tecidos do corpo humano. 

Os  pesquisadores  conseguiram  remover  células-tronco  de  um 

embrião e fazer com que essas células se multiplicassem in vitro, ao fazer 

com  que  uma  das  células  do  embrião  começasse  a  se  dividir  em 

laboratório.  Desde  então,  passaram  a  fazer  com  que  essas  células  se 

multiplicassem,  até  um  número  suficiente  para  atestar  que  eram 

pluripotentes — com capacidade de se diferenciar em uma série de tecidos 

diferentes do organismo. 

A equipe da USP fazia testes para conseguir essas células há dois 

anos.  Segundo  a  Dra.  Lygia,  as  pesquisas  não  pararam  em  razão  da 

tramitação da ação direta de inconstitucionalidade que queria a proibição 

desses testes. O trabalho foi feito em parceria com o laboratório de Stevens 

Rehen,  da  UFRJ  (Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro).  "O  que  foi 

bacana é que o financiamento [por parte dos ministérios] não parou. O 

governo sinalizou que apoiava essas pesquisas e nós tínhamos de seguir 

trabalhando", afirma a pesquisadora. 

Agora,  a  idéia  é  continuar  reproduzindo essas  células,  para  fornecer  a 

outras  equipes  que  também  estudam  o  assunto,  inclusive  para  fins 

150



terapêuticos, para a busca de tratamento de doenças. "Tem muita gente 

estudando o tratamento de doenças com células-tronco adultas. Queremos 

incluir as células embrionárias também, porque sabemos que no caso do 

sistema nervoso, por exemplo, as adultas não dão conta", diz a cientista. 

(com informações da Folha On Line)

Faculdade de Farmácia — UFRGS
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15/12/2008

Sra. Patrícia Pranke apresenta imagens de células-tronco ao deputado Paulo Brum

Em,  seu  laboratório  na  Faculdade  de  Farmácia,  da  Universidade 

Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS),  a  Dra.  Patricia  Pranke  vem 

realizando  experimentos  com  células-tronco  que  a  tornaram  uma 

pesquisadora de renome internacional.  Em 15 de dezembro de 2008, o 

deputado Paulo Brum foi  convidá-la para ser  uma das palestrantes na 
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audiência pública que a Comissão Especial sobre Avanços nas Pesquisas 

de  Células-Tronco  e  aproveitou  para  conhecer  as  instalações  do 

laboratório.

A Dra. Patrícia apresentou ao deputado resultados que vem obtendo 

ao aliar  células-tronco com nanotecnologia através de um equipamento 

chamado  electrospnning,  que permite que células-tronco sejam inseridas 

em  moldes  que  reproduzem  partes  do  corpo  humano.  Experiências  já 

mostraram que é possível produzir ossos, em todos seus detalhes.

Banco de Pele da Santa Casa
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17/12/2008

foto: arquivo pessoal

Deputados Paulo Brum, Cassiá Carpes e Kalil Sehbe com o Dr. Chem e a equipe do 

Banco de Pele da Santa Casa 

154



A Comissão Especial  sobre os Avanços das Pesquisas de Células-

Tronco, representada por seu presidente, deputado Paulo Brum; o vice-

presidente, deputado Cassiá Carpes; e o relator, deputado Kalil Sehbe, foi 

visitar as instalações do Banco de Pele da Santa Casa, de Porto Alegre, em 

17  de  dezembro  de  2008.  Além  de  conhecer  a  equipe  e  o  trabalho 

desenvolvido,  os parlamentares foram até lá para convidar o diretor  do 

Banco de Pele, Dr. Roberto Corrêa Chem, para ser um dos palestrante na 

audiência  pública  sobre  avanços  das  pesquisas  com  células-tronco, 

prevista para 20 de março de 2009.

Durante  a  visita,  o  Dr.  Chem  empolgou  os  deputados  com 

informações  sobre os avanços  obtidos  com o  uso de  células-tronco  em 

cirurgias plásticas reparadoras. Foi uma pequena amostra do conteúdo da 

palestra registrada neste relatório.

Banco de Pele 

O Banco de Tecidos Humanos – Pele, do Complexo Hospitalar Santa 

Casa  de  Porto  Alegre,  é  o  único  hospital  a  realizar  o  procedimento 

(retirada, preparo e armazenamento do material) no país. A pele é utilizada 

para tratamento de queimados.

Foi inaugurado em maio de 2005, resultado de um convênio firmado 

entre  o  Conselho  de  Cidadania  da  FIERGS  e  a  Refinaria  Alberto 

Pasqualini/Refap, em novembro de 2004. A empresa repassou, através da 

Lei de Solidariedade, um milhão de reais, destinados à Santa Casa. O valor 

financiou a compra de equipamentos e a estruturação física do Banco de 

Tecidos Humanos – Pele, da Santa Casa. 
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Dr. Rubens Tavares (E) apresenta amostras de seu trabalho ao deputado Paulo 

Brum

Interessada  em divulgar  e  conhecer  estudos  sobre  células-tronco 

feitas em outros Estados, a Comissão Especial, através de seu presidente, 

o  deputado  Paulo  Brum,  foi  a  Belo  Horizonte  convidar  o  Dr.  Rubens 

Tavares,  professor  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  para 

participar da audiência pública promovida pela Assembléia Legislativa do 

Rio  Grande  do  Sul.  O  Dr.  Rubens  faz  pesquisas  com  células-tronco 

embrionárias  de  cobaias,  na  busca  de  tratamento  para  doenças  do 

cérebro.
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Conclusão

Ao encerrarmos as atividades desta Comissão, temos a certeza de 

que alcançamos nosso objetivo maior: divulgar os avanços nas pesquisas 

com células-tronco. Mas, ao mesmo tempo, temos também a convicção de 

que há muito mais para ser mostrado. E que nossa Assembleia Legislativa 

pode contribuir bastante nesse sentido.

Com  a  audiência  pública  realizada  em  20  de  março  de  2009, 

tornamos esta Casa o palco para que o trabalho dos pesquisadores — e 

não somente do Rio Grande do Sul — fosse mais conhecido e ainda mais 

respeitado.  Convidamos  a  população  para  vir  aqui  e  poder  receber  os 

conhecimentos  que  brilhantes  cientistas  compartilharam  com  os 

presentes.

Numa  próxima  oportunidade,  vamos  também  levar  essas 

informações às pessoas, por todo o Estado. Vamos levar palestrantes a 

diferentes cidades, proporcionando a multiplicação dos conhecimento.

É fundamental que cada vez mais se saiba dos benefícios do domínio 

do  uso  das  células-tronco,  das  possibilidades  de  avanços  médicos  e  a 

busca daquilo que até pouco tempo parecia inalcançável.
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Encaminhamentos

Ao Poder Executivo Estadual:

• Que  seja  analisada  a  possibilidade  da  abertura  de  um  edital 

específico contemplando a pesquisa das células-tronco no Estado, 

através  da  Fundação de  Amparo  à  Pesquisa  (Fapergs).  As  verbas 

poderiam vir  através de uma lei  de incentivo fiscal  às pesquisas, 

semelhante à legislação existente para incentivo à Cultura.

Ao Poder Legislativo Estadual:

• Que seja formada, nesta Casa, uma Frente Parlamentar de apoio às 

pesquisas com células-tronco, como maneira de possibilitar que o 

Assembleia  Legislativa  mantenha um acompanhamento  constante 

em relação ao trabalho desenvolvido pelos cientistas nesse campo, 

buscando formas de divulgação e apoio.

• Que a Assembleia Legislativa busque formas de apoiar medidas que 

possibilitem,  legalmente,  a  modernização  das  atividades  da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

(FAPERGS), visando ampliar suas condições de atuação.

Palácio Farroupilha, 26 de março de 2009

Dep. Kalil Sehbe,
Relator.
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