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Utilização de células estaminais
está em rápido crescimento
A recolha e conservação de

células estaminais do sangue e

tecido umbilical para prevenção e

tratamento de doenças é a aposta
da Bebé Vida. "Em 1 3 anos de

atividade, a Bebé Vida armazena
mais de 45 mil produtos

biológicos, sendo reconhecido

como um banco familiar de

tecidos e células de excelência" -
disse à "Vida Económica" Luís

Melo, administrador da empresa.
A Bebé Vida (www.bebevida.

com) é o primeiro e único
banco de sangue do cordão

umbilical em Portugal a obter

o reconhecimento da FACT
Netcord, sendo o sétimo,
totalmente privado, a nível
mundial.
O projeto de criação e expansão
da Bebé Vida tem sido financiado

unicamente por privados e

apresenta uma boa autonomia

financeira, sem depender de

financiamento bancário.

Vida Económica - Como se posiciona a

Bebé Vida na recolha e conservação de cé-
lulas estaminais?

Luís Melo - Existem, em Portugal, três ban-

cos de tecidos e células. No coração do Por-

to, na Avenida da França, somos nós, a Bebé

Vida, na zona Centro, em Cantanhede, existe

outro banco, e na Maia encontra-se um tercei-

ro. Existem ainda mais 3 empresas comerciais

que enviam os produtos biológicos para ban-

cos em Portugal ou no estrangeiro.

A Bebé Vida aposta claramente na qualida-
de do seu serviço, na excelência da sua equipa
e no forte investimento em novas tecnologias,
tudo para melhor servir os seus clientes.

A Bebé Vida afirma-se como empresa de

referência no setor de criopreservação em

Portugal. É composta por um conjunto de

profissionais de excelência de diferentes áreas,

nomeadamente saúde, biotecnologia, biolo-

gia, economia e direito, tendo, ao longo dos

últimos 8 anos, sido a única empresa do setor
reconhecida pela Banca e pelo lAPMEI com o

estatuto de PME Líder e em 2017 reconheci-
da com o estatuto PME Excelência. Das cerca

de 300 000 empresas existentes em Portugal,

apenas cerca de 2% têm este estatuto de PME
Líder, e destas apenas 1947 empresas são PME
Excelência, demonstrando a solidez financeira
da Bebé Vida.

Sabemos que o nosso futuro passa por uma

inovação continua e por isso temos em curso

um estudo de expansão celular das células es-

taminais hematopoiéticas, em conjunto com
o Instituto de Medicina Molecular da Facul-
dade de Medicina de Lisboa. Não esquecemos
igualmente que a Solidariedade faz parte do

nosso ADN. Em 2009, criámos a Bebé Vida
Sorrisos (Projeto de solidariedade social), aju-
dando crianças que recorrem à terapia celular,

e a Bebé Vida Banco Solidário, que tem como
missão criopreservar de forma inteiramen-
te gratuita o sangue do cordão umbilical de

crianças com indicação para transplante he-

matopoiético, e cujas famílias tenham baixos

recursos económicos.

VE - Qual é o papel do sistema público?
LM - Além dos três bancos privados, exis-

te ainda um banco público, que funciona no

Hospital de S. João, no Porto. Esse banco

público tem passado por algumas vicissitu-

des, chegou inclusivamente a estar encerrado,
tendo reaberto há cerca de três anos. Ao con-
trário do que se possa pensar, é fundamental

a existência de um banco público forte para
potenciar a utilização das células, elevando e

promovendo a importância do setor. Portanto,
são vertentes complementares. Há lugar para



os privados e há lugar para o público.
Um banco privado tem interesse em sa-

tisfazer o maior número de clientes possível.
O interesse do banco público é diversificar a

recolha de amostras de determinados tipos
de biótipos. Segundo especialistas, um banco

público com cerca de 20.000 amostras permi-
tiria satisfazer as necessidades nacionais e com

possibilidade de ainda disponibilizar algumas

para as necessidades de outros países.

VE - A atividade é regulamentada pelo
Estado?

LM - Quem regula a atividade, em Portu-

gal — é a DGS — Direção-Geral de Saúde, em

conjunto com o IPST — Instituto Português
do Sangue e de Transplantação.

Como temos acreditações internacionais,
durante três anos fomos acompanhados por
uma entidade americana que se chama FACT
- Foundation for Accreditation Cellular The-

rapy (www.factwebsite.org). É uma organiza-
ção sem fins lucrativos, sediada na Universida-
de do Nebraska, nos Estados Unidos, que tem

por objetivo melhorar as práticas dos bancos

de sangue do cordão umbilical e centros de

terapia celular. A acreditação da atividade pela
FACT-Netcord abrange todos os processos

que uma amostra de sangue do cordão passa
desde a colheita até ao seu resgate. Por isso,

5 das principais maternidades portuguesas
foram igualmente visitadas para garantir que
o procedimento de recolha e transporte, pro-

cessos críticos para a qualidade das amostras,
são executados de acordo com as melhores

práticas.
Também foram inspecionadas as atividades

realizadas dentro do laboratório, nomeada-

mente o processamento das amostras, o arrefe-

cimento, o armazenamento e estudo analítico.
Foram também avaliadas a capacidade dos re-
cursos humanos, bem com, as infraestruturas,
nomeadamente salas limpas e áreas de armaze-

namento, onde foi dado um especial relevo às

condições de segurança das amostras.

Assim, garantindo a excelência em todas as

fases do processo, e caso seja necessário utilizar

uma amostra, a mesma será transportada sob a

nossa responsabilidade devidamente prepara-
da para ser utilizada nos centros de transplan-
tação.

O processo de obtenção da mais exigente
acreditação internacional estendeu-se por três

anos, culminando com um processo inspetivo

por parte de três reputados especialistasna área,

oriundos dos EUA, mais especificamente do

MD Anderson, do New York Blood Center e

do Childrerís National Health System.
Em Portugal mais ninguém tem esta acre-

ditação, e no mundo somos o sétimo banco

privado a recebê-la.

A acreditação é a garantia que os pais têm
de que se um dia necessitarem das células elas

podem ser utilizadas. Normalmente, estes ti-

pos de transplantes são feitos nos Estados Uni-
dos. Se for preciso utilizar as células estaminais,

Luís Melo, administrador da Bebé Vida.



o médico que receciona as células do Bebé Vida,
como banco acreditado pela Fact NetCord, sabe

que foram cumpridos todos os critérios que ga-
rantem que aquelas células foram bem criopre-
servadas e que estão aptas a ser utilizadas.

A acreditação pela FACT-Netcord é pois a

garantia do cumprimento dos mais exigentes

padrões de qualidade e segurança na prepara-
ção de amostras para uso terapêutico, o que
nos permite encarar com mais otimismo o

evoluir do mercado interno e futuramente a

incursão internacional no sentido de captar
amostras recolhidas em outros países e serem

criopreservadas e armazenadas no banco da
Bebé Vida.

Âmbito de aplicação alargado

A recolha e conservação de células estaminais está

a aumentar, acompanhando o desenvolvimento
da medicina e de novas formas de prevenção e

tratamento das doenças.
0 sangue do cordão umbilical é rico em células
estaminais hematopoiéticas, representando muitas
vezes a única possibilidade de cura do paciente,
em alternativa ao transplante de medula óssea.
Os avanços do conhecimento na área
da histocompatibilidade permitiram que
a transplantação de células estaminais
hematopoiéticas se tornasse o tratamento ideal
em doenças que eram incuráveis até há 30 anos

atrás. Atualmente, mais de 80 doenças podem já
beneficiar de um tratamento com estas células.
Recentemente, descobriu-se que o próprio tecido
do cordão umbilical também é rico em células
estaminais mesenquimais. Atualmente, estas
células podem ser utilizadas em simultâneo
com as células do sangue do cordão umbilical

(hematopoiéticas), aumentando a probabilidade de
sucesso do transplante.
As características destas células permitem reduzir
as complicações pós-transplante, habitualmente
associadas aos transplantes alogénicos (em que
o dador e o recetor não são a mesma pessoa, cx:

irmãos).
No campo da medicina regenerativa, existem
neste momento em curso mais de 200 ensaios
clínicos com recurso às células estaminais

mesenquimais obtidas a partir do tecido do cordão

umbilical, pelo que o futuro poderá revelar-se
verdadeiramente promissor. Nos ensaios clínicos
em curso destacam-se os estudos em doenças
como a Diabetes Tipo I, Cirrose Hepática, Displasia
Broncopulmonar, Esclerose Múltipla, entre outras.
Estudos recentes mostram ainda o potencial destas
células no tratamento da Artrite Reumatóide, do

Lúpus e lesões da espinal medula.


