
pesquisa sobre células-tronco

Pesquisa na Área da Saúde

O estudo de células-tronco pode ajudar os cientistas a entender melhor como 

o corpo funciona. O trabalho com células-tronco pode ajudar os pesquisadores 

a entender melhor diversas doenças e problemas de saúde e encontrar novos 

tratamentos. Os cientistas esperam poder usar um dia células-tronco para 

ajudar a substituir tecidos no corpo que foram danificados por doença ou lesão. 

Perguntas importantes ao doar tecido para a pesquisa sobre 
células-tronco 

Qual é o objetivo deste estudo?

Que tipo de amostra quer coletar?

Como vai coletar a amostra?

Quais são os riscos da participação no estudo? 

Eu tenho algum benefício direto?

Haverá alguma ligação entre a minha informação e as linhas celulares produzidas a 
partir do meu tecido? Haverá uma ligação?

O meu tecido ou as linhas celulares produzidas a partir do meu tecido podem ser 
usadas em outros projetos de pesquisa? 

O meu tecido ou as linhas celulares produzidas a partir do meu tecido serão 
partilhadas com outros  pesquisadores?

O meu tecido ou as linhas celulares produzidas a partir do meu tecido podem ser 
usadas em pesquisas com animais?

O meu tecido ou as linhas celulares produzidas a partir do meu tecido podem ser 
transplantadas para outros?

Saiba mais sobre ensaios clínicos e terapias com células-tronco
A Sociedade Internacional para Pesquisa com Células-Tronco (International Society 

for Stem Cell Research) oferece informação útil sobre pesquisa e terapias com células-

tronco, confira closerlookatstemcells.org. Mais infomação também disponível em 
stemcells.nih.gov. 

A participação na pesquisa é uma escolha sua. 
           Informe-se. Pergunte. Obtenha respostas.

Este folheto contém informação geral para fins educativos e não tem o intuito de prestar 
orientação médica. Oriente-se com o seu médico ou com a equipe de pesquisa sobre a sua 
situação pessoal específica e preocupações sobre a sua saúde.

Perguntas? Ligue-nos através do
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Foto da capa: Um grupo de células-tronco humanas pluripotentes em fase de diferenciação. As células vermelhas à 
direita são células-tronco e as células azuis à esquerda estão começando a diferenciar-se. Foto de Joseph Klim, PhD 
no laboratório da Harvard University e do pesquisador do Howard Hughes Medical Institute, Kevin Eggan, PhD, 
professor no Departament of Stem Cell and Regenerative BIology, Harvard University.



O que são as células-tronco?
As células são o componente essencial de todos os seres vivos. Cada tipo de célula 
tem um papel diferente no corpo humano. As células-tronco são especiais. Os tipos 
específicos de células (como células da pele, dos intestinos ou os glóbulos vermelhos) 
são todos derivados das células-tronco. 

Algumas células-tronco podem desenvolver-se em qualquer tipo de célula do corpo. 
Outros tipos de célula-tronco são mais limitados e podem desenvolver-se em diferentes 
tipos de células, mas não em qualquer tipo. Por exemplo, as células-tronco da medula 
óssea (encontradas dentro dos ossos) podem desenvolver-se em glóbulos vermelhos e 
brancos e em todos os outros componentes do sangue. No entanto, elas não podem se 
desenvolver em células da pele. 

O que é uma linha celular?
As células-tronco que são desenvolvidas no laboratório chamam-se "linhas celulares". 
Elas são grupos de células derivadas de uma mesma amostra de tecido (por ex., uma 
amostra de sangue ou de tecido muscular, chamada "biópsia"). Cada célula da linha 
celular terá os mesmos genes da amostra de tecido da qual foi derivada.

Todas as linhas celulares:
Podem dividir-se para fazer cópias de si mesmas. Por isso, as linhas celulares 
mantidas em laboratório podem durar muitos anos, às vezes, mais tempo do que a 
vida de uma pessoa
Podem desenvolver-se em outros tipos de célula do corpo
Contêm a mesma informação genética da pessoa que doou a amostra 

Tipos de célula-tronco usados em pesquisa
Os cientistas usam em pesquisa três tipos principais de células-tronco: 

Células do corpo (como células da pele ou do sangue) desenvolvidas em células-
tronco em laboratório são chamadas células-tronco pluripotentes induzidas (células 
iPS, pela sigla em inglês). Acredita-se que as linhas celulares iPS podem desenvolver-
se em qualquer tipo de célula do corpo.

As células-tronco encontradas naturalmente no corpo são chamadas somáticas ou 
células-tronco adultas. Elas não podem se desenvolver em qualquer tipo de célula 
do corpo, mas sim em alguns tipos. As células somáticas são muito difíceis de 
desenvolver em laboratório.

Células-tronco embriônicas (células ES, pela sigla em inglês) são células-tronco 
derivadas dos primeiros estágios de desenvolvimento do embrião, quando ele ainda 
é um pequeno grupo de células desenvolvendo-se numa placa de laboratório. As 
células ES podem desenvolver-se em qualquer tipo de célula do corpo. Os embriões 
usados para desenvolver células ES humanas vêm de pessoas que fizeram tratamentos 
de fertilidade (fertilização in vitro, ou IVF, pela sigla em inglês) para ter um filho. 
Após o tratamento, algumas pessoas decidem doar os embriões restantes para fins de 
pesquisa. Se um embrião for usado para desenvolver uma linha celular, ele não pode 
ser mais usado no tratamento de fertilidade.

Por que razão os cientistas se interessam por células-tronco?
O estudo das células-tronco pode ajudar os cientistas a entender melhor como o corpo 
funciona e como as doenças se desenvolvem e afetam o corpo. O trabalho com células-
tronco pode ajudar os pesquisadores a entender melhor diversas doenças e problemas  
de saúde e encontrar novos tratamentos. Os cientistas esperam poder usar um dia 
células-tronco para ajudar a substituir tecidos no corpo que foram danificados por 
doença ou lesão. 

Benefícios e riscos da participação em pesquisa sobre células-tronco
A participação em pesquisa sobre células-tronco não resultará em nenhum benefício 
direto para si, mas poderá ajudar outras pessoas no futuro. 

O risco associado à doação de amostra de tecido dependerá do tipo de amostra coletada 
(por ex., coleta de sangue, biópsia de pele, amostra com cotonete da parte interna da 
bochecha, biópsia de medula óssea, etc.).  
A equipe de pesquisa explicará o procedimento e seus riscos durante o processo de con-
sentimento esclarecido. Uma linha de células-tronco desenvolvida a partir da amostra 
do seu tecido conterá a sua informação genética e pode ser ligada à sua identidade. Existe 
o risco desta informação ser acidentalmente partilhada com outros. Os pesquisadores 
explicarão as medidas para evitar que isto aconteça.

A participação na pesquisa é uma escolha
Concordar em participar numa pesquisa é um processo. A equipe de pesquisa conversará 
consigo sobre o estudo. Você será informado sobre os objetivos e possíveis riscos e benefícios 
do estudo. A equipe de pesquisa revisará consigo o termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  Todos os procedimentos, riscos e possíveis benefícios são descritos neste termo. 

Peça ajuda se não entender alguma coisa. Nunca deve sentir-se apressado ou pressio-
nado. A participação num estudo de pesquisa é completamente voluntária, ela é uma 
escolha sua. 

Existem medidas de proteção para ajudar a garantir a segurança dos voluntários da 
pesquisa (também chamados "sujeitos da pesquisa") e que os voluntários sejam tratados 
com respeito.
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