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Abstract— This work aims to study some methods and
effectiveness of using stem cells in the treatment of
cardiovascular diseases, since these issue affect millions of people
around the world. The use of stem cells has been an effective and
noninvasive method of treatment, apart from being highly
promising for regenerative medicine, since the possibilities for
improvement are endless and the risk of rejection is minimal.
Resumo—O presente trabalho tem como finalidade estudar
alguns métodos e a eficácia da utilização de células-tronco no
tratamento de doenças cardiovasculares, visto que estas
acometem milhões de pessoas em todo o mundo. O tratamento
com o uso dessas células tem sido um método de eficaz e não
invasivo para essas doenças, além de ser altamente promissor
para a medicina regenerativa, dado que as possibilidades de
melhora são infinitas e o risco de rejeição é mínimo.
Palavras chave— células-tronco, doenças cardíacas, método
não-invasivo, regeneração.

I. INTRODUÇÃO
O coração é um órgão vital constituído por fibras
ramificadas e por células ligadas entre si pelos discos
intercalares, que fazem a conexão elétrica entre todas as
células do corpo. Formado pelo miocárdio, o coração tem
função de bombear sangue, tanto para os pulmões - onde
recebe oxigênio e deposita gás carbônico e excretas celulares como também para todas as células existentes no corpo
humano.
Dividido em quatro cavidades, - dois átrios e dois
ventrículos (ambos direito e esquerdo) o coração possui
estímulos elétricos involuntários, pois são gerados
espontaneamente e ritmicamente devido a características das
suas próprias fibras. Esses estímulos se propagam entre as
fibras fazendo com que o coração entre em sístole ou diástole.
Embora o sistema nervoso controle seu ritmo e atividade
cardíaca, ele é incapaz de desencadear os estímulos elétricos,
tornando o coração um órgão funcionalmente autônomo. Sua
atividade elétrica é propagada devido aos estímulos causados
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nos nodo Sino-Atrial e Sino-Ventricular, sendo o primeiro
denominado como marca-passo natural do coração.
Posto que o coração seja um órgão extremamente eficiente,
durável e confiável, existem diversas patologias que afetam
seriamente suas funções.
As doenças cardíacas são definidas como qualquer tipo de
distúrbio que obstrua a circulação sanguínea e que provoque
um mau funcionamento do órgão apresentado.
Os fatores de riscos são as condições ou hábitos que
agridem o miocárdio ou até mesmo as artérias. A
probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares é
dada por diversos fatores, incluindo hipertensão arterial,
tabagismo, colesterol alto, sedentarismo, obesidade e até
mesmo o estresse.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 17,3
milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com doenças
cardiovasculares e em cerca de 90% dos casos, é necessário
submeter os pacientes ao transplante de coração. Como a fila
de transplante é imensa, muitos desses pacientes chegam a
falecer sem receber o tratamento necessário.
Uma vez que a situação é alarmante, cientistas de todo o
mundo desenvolvem pesquisas relacionadas ao tratamento de
doenças cardíacas utilizando células-tronco, vistas como um
grande potencial, dado que sua utilização reduz drasticamente
os riscos de rejeição, pois são retiradas do próprio paciente e
também pelo método se apresentar não invasivo.
II. CÉLULAS - TRONCO
A célula é a unidade básica da vida. É a unidade estrutural e
funcional de todos os seres vivos. Células -Tronco são células
com capacidade de auto-renovação. Podem se reproduzir
muitas vezes e possuem diferenciação em diversas categorias
funcionais de células.
Estas podem ser programadas para desenvolver funções
especificas, uma vez que se encontram num estágio onde
ainda não estão totalmente especializadas. Quando se dividem,
podem formar qualquer uma dos 220 tipos diferentes de
células existentes no corpo humano.
O fundamento da terapia celular parte da regeneração pós –
natal, recuperando tecidos ou parte deles com a utilização de
células-tronco. Hoje uma variedade de células-progenitoras
adultas estão em avaliação clinica, todas autólogas (células

coletadas da medula do próprio paciente), o que evita a
rejeição tecidual e a necessidade de imunodepressão. [1][2]
Após serem transplantadas na parede miocárdica, as
células-tronco iniciam a produção de fatores de crescimento
reparadores, objetivando a produção, localmente, de fatores de
crescimento e citocinas (proteínas secretadas pelas células
específicas do sistema imunológico que transmitem sinais
localmente entre células e, assim, terem um efeito em outras
células). Além disso, elas podem suprimir a inflamação local e
repor as células danificadas.

Fig. 1. Células-Tronco e algumas de suas versatilidades: células neurais,
músculo cardíaco, células do sangue.

III.

CÉLULAS-TRONCO E SEU EFEITO TERAPÊUTICO

Entre as diversas patologias do sistema cardiovascular,
foram escolhidas para o desenvolvimento dessa pesquisa
apenas quatro delas: Infarto Agudo do Miocárdio, Doença de
Chagas, Angina e Insuficiência Cardíaca.
A. Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)
O Infarto Agudo do Miocárdio ocorre por obstrução de fluxo
sanguíneo das artérias coronárias para o coração, resultando
em necrose da parede miocárdica.
Um primeiro estudo realizado, após a injeção de célulastronco em pacientes que sofreram IAM, mostrou que os
pacientes avaliados mostraram melhora expressiva no débito
cardíaco, volume sistólico final do ventrículo esquerdo,
contratilidade miocárdica e perfusão miocárdica da região
infartada.

Fig. 2. a, Procedimento de transplante de células em infarto do miocárdio
em seres humanos. Um cateter com um balão é colocado dentro da artéria
relacionada à área de infarto. Em seguida a suspensão de células é infundida
a alta pressão. b, Deste modo, as células são transplantadas na zona
infartada (pontos vermelhos). As setas azuis e brancas sugerem a possível
rota de migração. c, Verifica-se a existência de fluxo sanguíneo dentro da
zona infartada. Assim, as células implantadas podem alcançar tanto a
fronteira da zona de infarto e a zona infartada.

B. Doença de Chagas
A doença de Chagas é caracterizada por uma destruição
progressiva do miocárdio por uma resposta inflamatória que
leva à cardiomegalia e ao mau-funcionamento do coração.
O tratamento com células-tronco, como qualquer outro, não
funciona sempre. Contudo, seu índice de sucesso chama a
atenção, sobretudo quando se leva em consideração que, caso
nada tivesse sido feito, não haveria esperança para nenhum
paciente.
A doença de Chagas não tem cura e os medicamentos hoje
disponíveis ainda são tóxicos.
Estudos realizados com pacientes chagásicos com
insuficiência cardíaca (graus III e IV) foram selecionados.
Constatou-se que o tratamento com as células-tronco
reduziram a inflamação que existe no coração de pacientes
portadores de Doença de Chagas além de diminuem a fibrose
(cicatriz que envolve o músculo cardíaco dos pacientes).
Também houve melhoras no bombeamento de sangue e nas
alterações do eletrocardiograma.
C. Angina
A angina do peito ocorre quando o miocárdio não recebe a
quantidade de sangue e oxigênio necessários para seu
funcionamento, sendo que as necessidades de oxigênio no
coração são estabelecidas pelo seu grau de esforço, ou seja,
intensidade e freqüência de batimentos cardíacos. Esse
processo é conhecido como Isquemia Miocárdica ou
Coronariana.
Assim, as coronárias que possuem algum estreitamento, não
podem suprir a necessidade de oxigênio devido ao pouco fluxo
sanguíneo, causando assim as crises de anginas no peito.
Os resultados do estudo feito em pacientes diagnosticados
com Angina demonstraram que o procedimento pode
beneficiar pacientes com angina refratária, que não são
adequados para uma revascularização convencional do
miocárdio e mostrar os sinais da angina em repouso, apesar da
terapia médica.
Além disso, os sintomas melhoraram em todos os pacientes
submetidos ao processo, sugerindo que o efeito foi sustentado,
e não passageiro. Conseqüentemente, a porcentagem de
isquemia miocárdica mostrou uma tendência decrescente em
última análise, atingindo significância em 12 meses.
Metade dos pacientes deixou de sentir dor, nos outros só
apareceu quando foi feito muito esforço físico. Em 80% dos
pacientes, o fluxo sanguíneo da área ficou normalizado.

D. Insuficiência Cardíaca (IC)
Insuficiência cardíaca é causada por qualquer condição que
reduz a eficiência do miocárdio, ou músculo do coração,
através de dano ou sobrecarga. Como tal, pode ser causada por
uma matriz diversificada como de condições como infarto do
miocárdio (em que o músculo cardíaco é privado de oxigênio
e morre), hipertensão (o que aumenta a força de contração
necessária para bombear o sangue) e amiloidose (em que a
proteína é depositada no músculo cardíaco, fazendo com que
este fique rígido).
Estudos clínicos com pacientes diagnosticados com IC e que
foram submetidos ao transplante de células-tronco mostraram
que após 5 anos e 3 meses de acompanhamento, os pacientes
apresentaram uma melhoria significativa da contração do
ventrículo esquerdo, capacidade de exercícios e qualidade de
vida. Houve também uma diminuição significativa da
mortalidade anual nos pacientes. Concluiu-se que o tratamento
com células-tronco melhorou o desempenho do ventrículo
esquerdo, qualidade de vida e sobrevida em pacientes com IC.
Não foram observados efeitos colaterais.
IV. CONCLUSÕES
O principal objetivo para o desenvolvimento deste projeto
foi buscar técnicas existentes e apresentar, dentre elas, uma
técnica eficiente no desenvolvimento de células do corpo
humano, a partir de células-tronco, para transplantá-las em os
corações doentes, com o objetivo de tornar este órgão
saudável novamente. As estatísticas mostram que a incidência
de doenças cardíacas no mundo todo é devastadora, e na
maioria das vezes, muitos dos pacientes não podem ou seu
estado clínico não suporta esperar por transplante ou pelo
tratamento adequado para tratar sua patologia.
A terapia celular, ainda nos seus passos iniciais, tem como
objetivo dar respostas a questões básicas como contexto
clínico ideal para o tratamento, tipo celular de escolha, dose e
freqüência de tratamento e via de escolha para administração
das células-tronco, as quais ainda não foram totalmente
esclarecidas.
Assim, a medicina regenerativa vem ganhando seu destaque
como uma nova medida de tratamento e, com isso, não só
doenças cardíacas, mas também outras patologias que estão
sendo estudadas poderão ser tratadas aumentando a esperança
de que pode haver regeneração do tecido lesionado e reversão
do caso clínico diagnosticadas.
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