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A Bebé Vida, banco de tecidos e células 100% português, associou-se ao IMM - Instituto de Medicina
Molecular da Universidade de Lisboa e à empresa StemCell2Max com o objetivo de estudar e testar a
capacidade de expansão das células estaminais do sangue do cordão umbilical. O ensaio clínico tinha
como objetivo aumentar o número de células estaminais hematopoiéticas (CD34+) de forma a ser
possível melhorar o controlo de qualidade interno dos Laboratórios de Criopreservação, através da
utilização de células expandidas do sangue do cordão, a partir de amostras descartadas. O trabalho foi
apresentado no último congresso da Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e Terapia Celular. Os
resultados obtidos com o ensaio clínico são bastante animadores e um contributo para futuras
investigações. Foi possível expandir 10 vezes as células nucleadas e 100 vezes as células estaminais
hematopoiéticas, mantendo a sua capacidade multipotente diferenciadora intacta. Este estudo pioneiro
abre novos caminhos de investigação, sendo possível utilizar células estaminais expandidas para a
certificação e testes de qualidade dos Laboratórios e Bancos de células estaminais, bem como para
testar a funcionalidade de ensaios clínicos e outras investigações científicas. A investigação vai
também ao encontro das novas exigências de qualidade, requeridas aos laboratórios de
criopreservação, pelo uso clínico, cada vez mais recorrente, das células do sangue do cordão umbilical.
Patrícia Benevides, Investigadora do Laboratório Bebé Vida, salienta: "Com esta linha de investigação,
a Bebé Vida pretende dar o seu contributo para que a expansão das células do sangue do cordão
umbilical seja um procedimento bem estabelecido no campo da transplantação hematopoiética e no
tratamento de doenças. Estes estudos científicos ajudam-nos a melhorar a qualidade dos bancos de
criopreservação de células estaminais e oferecer um serviço cada vez mais eficaz aos nossos clientes."
A Bebé Vida contribui assim para mais um passo no caminho da investigação das células estaminais,
estando atenta e empenhada em oferecer em todos os momentos as melhores condições de
criopreservação. O Laboratório Bebé Vida, líder nacional em criopreservação de células estaminais,
permite guardar as células do sangue e tecido do cordão umbilical, recolhidos no momento do parto,
durante 25 anos, constituindo uma mais-valia terapêutica para o futuro.
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