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A importância das pesquisas com células-

tronco
A professora Lygia da Veiga Pereira (foto) do Instituto de Biociências da USP, e chefe do Laboratório Nacional de
Células-Tronco Embrionárias e integrante do Centro de Terapia Celular da USP Ribeirão Preto fala essa semana
sobre a evolução das pesquisas com células-tronco

Por Rose Talamone - Editorias: Radioagência USP, USP Analisa
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Fundamentais para o desenvolvimento de importantes pesquisas no Brasil e no mundo voltadas ao
tratamento e até à cura de diversas doenças, as células-tronco serão o tema do USP Analisa desta semana. O
programa entrevista a professora Lygia da Veiga Pereira do Instituto de Biociências da USP, e chefe do
Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias e integrante do Centro de Terapia Celular da USP
Ribeirão Preto.

Segundo ela, as células-tronco são células especiais, com capacidade quase infinita de se multiplicar e que
podem também se transformar em células especializadas, como neurônios, células do fígado ou mesmo
músculo cardíaco. “A gente classifica as células-tronco entre dois grupos principais: as adultas e as
embrionárias. As adultas estão presentes no indivíduo após o nascimento, então o sangue do cordão
umbilical do recém-nascido também entra nessa categoria de adulta, apesar de estar num recém-nascido. Já
as células-tronco embrionárias são um grande curinga. Elas conseguem se transformar em qualquer tipo de
célula do nosso corpo, dependendo do estímulo que receber. A essa versatilidade tão grande damos o nome
de pluripotência”, explica.

Por ter a capacidade de se transformar em qualquer tipo celular, as células-tronco embrionárias têm sido
largamente utilizadas para pesquisas. Elas são retiradas de embriões com cinco dias de desenvolvimento,
fruto de fertilizações in vitro. Para a pesquisadora, o estudo da capacidade da célula se dividir e se organizar
para dar origem a um ser vivo pode ser a chave para a cura de diversas doenças e até mesmo o fim da fila
para transplantes.

“Ao entender como uma célula consegue virar fígado, quem sabe os cientistas consigam fazer um
medicamento que faça as células do próprio paciente começarem a se multiplicar e ele regenerar aquele
órgão, por exemplo? Tem muita coisa de ciência básica que a gente pode aprender com essas células que um
dia pode ser traduzida em uma terapia que nem envolva uma célula, que envolva, por exemplo, um
medicamento ou uma pequena molécula”, diz ela.

Por: Thais Cardoso

 

 

Acontece na USP

Hoje Próximos eventos

28/08/2017

Campus de Piracicaba promove
Seminário sobre Métodos Analíticos
em Microbiologia

28/08/2017

Conferência trata de centro de
documentação das esquerdas
argentinas

28/08/2017

USP oferece curso gratuito de Libras
para ensino de matemática

28/08/2017

Medicina e biotecnologia são temas de
simpósio na USP

28/08/2017

Mini conferência trata sobre educação
e desigualdade da renda do trabalho

» Todos os eventos

Artigos

PORTAL DA USP WEBMAIL USP SERVIÇOS SISTEMAS USP TRANSPARÊNCIA APP JORNAL DA USP ENVIE UMA PAUTA FALE CONOSCO

CIÊNCIAS CULTURA ATUALIDADES UNIVERSIDADE INSTITUCIONAL

»

Curtir 0

00:08 29:57

Teatro vivo de Anatol

Rosenfeld

25/08/2017
Gutemberg Medeiros é mestre e doutor
pela ECA-USP e pós-doutorando …

O desgaste de termos

como “empoderamento”

e “protagonismo”

21/08/2017
Ricardo Alexino Ferreira é professor
associado (livre-docente) da ECA e …

http://jornal.usp.br/
http://jornal.usp.br/
http://jornal.usp.br/editorias/radio-usp/
http://jornal.usp.br/editorias/radio-usp/radioagencia-usp/
http://jornal.usp.br/editorias/radio-usp/radioagencia-usp/
http://jornal.usp.br/author/rosetala/
http://jornal.usp.br/editorias/radio-usp/radioagencia-usp/
http://jornal.usp.br/editorias/radio-usp/programas/usp-analisa/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=//jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/
http://plus.google.com/share?url=//jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/
http://twitter.com/share?url=//jornal.usp.br/?p=111204&text=A+import%C3%A2ncia+das+pesquisas+com+c%C3%A9lulas-tronco+
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=//jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/
http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/#
mailto:?subject=A%20import%C3%A2ncia%20das%20pesquisas%20com%20c%C3%A9lulas-tronco&body=%20//jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/
http://jornal.usp.br/wp-content/uploads/USP-ANALISA-18-08-2017-CELULAS-TRONCO.mp3
http://jornal.usp.br/newsletter-jornal-da-usp/
http://www.app.usp.br/?page_id=78
http://www.eventos.usp.br/?events=campus-de-piracicaba-promove-seminario-sobre-metodos-analiticos-em-microbiologia
http://www.eventos.usp.br/?events=conferencia-trata-de-centro-de-documentacao-das-esquerdas-argentinas
http://www.eventos.usp.br/?events=usp-oferece-curso-gratuito-de-libras-para-ensino-de-matematica
http://www.eventos.usp.br/?events=medicina-e-biotecnologia-sao-temas-de-simposio-na-usp
http://www.eventos.usp.br/?events=mini-conferencia-trata-sobre-educacao-e-desigualdade-da-rendo-da-trabalho
http://www.eventos.usp.br/
http://www5.usp.br/
http://webmail.usp.br/
http://www5.usp.br/servicos/
https://uspdigital.usp.br/wsusuario/
http://www.transparencia.usp.br/
http://www.app.usp.br/?page_id=78
http://jornal.usp.br/envie-uma-pauta/
http://jornal.usp.br/fale-conosco/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/
http://jornal.usp.br/editorias/cultura/
http://jornal.usp.br/editorias/atualidades/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/
http://jornal.usp.br/imprensa/
javascript:void(0);
http://jornal.usp.br/artigos/teatro-vivo-de-anatol-rosenfeld/
http://jornal.usp.br/artigos/o-desgaste-de-termos-como-empoderamento-protagonismo/


28/08/17 10:34A importância das pesquisas com células-tronco – Jornal da USP

Página 2 de 2http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/

Novo marco regulatório do terceiro
setor é tema do USP Analisa

Compreensão do meio ambiente é tema
do “USP Analisa”

“USP Analisa” discute influência das
emoções no cotidiano

Ensino de Ciências dá capacidade de
análise crítica

Astrapeia e outras árvores da USP
ganham identidade

Uso da matemática no estudo do
cérebro no “USP Analisa”

Textos relacionados

Editorias Outros canais Contato

» Sugestão de reportagens
Tem sugestões de reportagens ou deseja
divulgar sua pesquisa, preencha nosso
formulário e aguarde nosso contato.

» Fale conosco
Dúvidas, sugestões, elogios, reclamação, entre
em contato conosco. 

Número Internacional Normalizado para
Publicações Seriadas:
International Standard Serial Number
ISSN 2525-6009 

Mais

» USP Imagens
Centenas de imagens em alta resolução

» Acontece na USP
Agenda de eventos da universidade

» Revista USP
A multidisciplinaridade da Universidade

© 2017 - Universidade de São Paulo

Curtir 0 Jayme Cavalcanti – um

nome esquecido

18/08/2017
Isaias Raw é presidente da Fundação
Butantan e membro da …

Em memória do

professor Ruy Laurenti

14/08/2017
Alexandre Chiavegatto Filho é professor
do Depto. de Estatística de …

Faculdade de Direito do

Largo de São Francisco:

190 anos

11/08/2017
Gabriela Pletsch da Luz é diretora do
Centro Acadêmico XI …

Ciências
Ciências Agrárias

Ciências Ambientais

Ciências Biológicas

Ciências da Saúde

Ciências Exatas e da Terra

Ciências Humanas

Tecnologia

Atualidades

Cultura

Institucional

Universidade

Comunidade USP
Extensão

Ingresso

App Jornal da USP

Artigos

Espaço do Leitor

Especial Jornal da USP

Rádio USP
Colunistas

Programas

Radioagência USP

Revista USP

TV USP

Expediente

http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/novo-marco-regulatorio-do-terceiro-setor-e-tema-do-usp-analisa/
http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/compreensao-do-meio-ambiente-e-tema-do-usp-analisa/
http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/usp-analisa-discute-influencia-das-emocoes-no-cotidiano/
http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/ensino-de-ciencias-da-capacidade-de-analise-critica/
http://jornal.usp.br/universidade/astrapeia-e-outras-arvores-ganham-identidade/
http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/uso-da-matematica-no-estudo-do-cerebro-no-usp-analisa/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=//jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/
http://plus.google.com/share?url=//jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/
http://twitter.com/share?url=//jornal.usp.br/?p=111204&text=A+import%C3%A2ncia+das+pesquisas+com+c%C3%A9lulas-tronco+
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=//jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/
http://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/#
mailto:?subject=A%20import%C3%A2ncia%20das%20pesquisas%20com%20c%C3%A9lulas-tronco&body=%20//jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/a-importancia-das-pesquisas-com-celulas-tronco/
http://jornal.usp.br/envie-uma-pauta/
http://jornal.usp.br/fale-conosco/
http://www.estadao.com.br/
http://www.imagens.usp.br/
http://www.eventos.usp.br/
http://jornal.usp.br/?p=119
http://www.imagens.usp.br/
http://www.eventos.usp.br/
http://jornal.usp.br/revista-usp/
http://jornal.usp.br/artigos/jayme-cavalcanti-um-nome-esquecido/
http://jornal.usp.br/artigos/em-memoria-do-professor-ruy-laurenti/
http://jornal.usp.br/artigos/faculdade-de-direito-do-largo-de-sao-francisco-190-anos/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-agrarias/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-ambientais/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-biologicas/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-da-saude/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-exatas-e-da-terra/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-humanas/
http://jornal.usp.br/editorias/ciencias/tecnologia/
http://jornal.usp.br/editorias/atualidades/
http://jornal.usp.br/editorias/cultura/
http://jornal.usp.br/editorias/institucional/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/comunidade-usp/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/extensao/
http://jornal.usp.br/editorias/universidade/ingresso/
http://www.app.usp.br/?page_id=78
http://jornal.usp.br/editorias/artigos/
http://jornal.usp.br/editorias/espaco-do-leitor/
http://jornal.usp.br/especial/
http://jornal.usp.br/radio/
http://jornal.usp.br/sem-categoria/colunistas-da-radio-usp-fm/
http://jornal.usp.br/editorias/radio-usp/programas/
http://jornal.usp.br/editorias/radio-usp/radioagencia-usp/
http://jornal.usp.br/revista-usp/
http://jornal.usp.br/editorias/tv-usp/
http://jornal.usp.br/expediente/

