
Terapias portadoras de futuro
Dr. Carlos Alexandre Ayoub, diretor clínico do CCB mostra como a 
empresa vem se preparando para o futuro das terapias celulares, 
garantindo segurança e tecnologia de ponta em todos os processos.

ccb.med.br

Página 11

P
u

b
li

ca
çã

o
 c

o
m

 c
ir

cu
la

çã
o

 r
e

st
ri

ta
 a

 c
li

e
n

te
s 

e
 p

a
rc

e
ir

o
s 

| D
r.

 C
a

rl
o

s 
A

le
x

a
n

d
re

 A
y

o
u

b
 D

ir
e

to
r 

Té
cn

ic
o

 -
 C

R
M

: 1
9

.2
0

2



2

Aponte a câmera 
do seu celular 
para o QRCODE 
e assista nosso 
vídeo institucional
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Missão

Visão

Valores

Ser o principal centro de tecnologia celular do 
Brasil, com atendimento personalizado e fami-
liar, proporcionando esperança e segurança às 
pessoas por meio das coletas, processamento e 
armazenamento das células-tronco retiradas do 
cordão umbilical e polpa do dente de leite.

Proporcionar mais saúde e qualidade de vida para 
as pessoas, pesquisando novas tecnologias den-
tro da medicina regenerativa.

 Ética

 Humanização e Desenvolvimento

 Responsabilidade ambiental, social e cultural

 Qualidade e excelência

 Inovação e tecnologia

 Honestidade e Integridade
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Nossa Equipe
O pionerismo, o rigor ético e a 
excelência em qualidade do CCB 
só foram possíveis devido à 
participação eficiente de nossos 
colaboradores*, que nos deram 
estímulo e suporte científico.
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Central de Atendimento: 

São Paulo e Região: (11) 3059-0510 
DDG: 0800.770.1112 | E-mail: ccb@ccb.med.br

Av. Indianópolis, 1843/1861 - Indianópolis 
São Paulo/SP - CEP: 04063-003



5

N
o

ss
a 

h
is

tó
ri

a

Em 2003, o Dr. Alexandre Ayoub juntamente com seus filhos 

deram início a um empreendimento pioneiro: o CCB – Centro 

de Criogenia Brasil. 

Muitas dificuldades técnicas  foram superadas e o CCB, que 

nasceu como um centro de preservação de células-tronco do 

sangue do cordão umbilical, (Hematopoiéticas) evoluiu rapi-

damente e devido a grandes investimentos em pesquisas, 

tornou-se, em 2013, um CPC - Centro de Processamento Ce-

lular, isto é, fomos autorizados pela ANVISA, a expandir (mul-

tiplicar) um segundo tipo de célula-tronco: a células-tronco 

Mesenquimal, pioneiro no país, devido principalmente a dedi-

cação e criatividade de seus cientistas e colaboradores. 

VENHA NOS VISITAR!

Dr. Carlos Alexandre Ayoub, formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de 
Santos (em 1972), médico Clínico Geral e Pediatra e fundador do Centro de Criogenia Brasil.

Dr. Carlos Alexandre Ayoub
Diretor Clínico
CRM/SP: 19.202
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O Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza tem a honra de certificar 

como Empresa Parceira da Natureza.

Este selo é concedido às empresas que demonstram Responsabilidade 

com as questões Socioambientais do Brasil, adotando Conceitos 

Sustentáveis e promovendo a Educação Ambiental em benefício das 

Presentes e Futuras Gerações.

Validade  

Fevereiro de 2021 à Fevereiro de 2022

O CCB também é uma 
empresa Neutra de 
carbono, uma iniciativa 
voluntária de minimizar 
parte dos impactos 
causados ao meio 
ambiente, promovendo a 
neutralização de carbono, 
através do plantio de 
árvores nativas da mata 
Atlântica em áreas de 
restauração florestal.

Empresa Verde

Em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Defesa da Natureza - IBDN, O CCB participa 

do programa de empresa parceira da 

natureza, que visa implantar ações para 

economizar e otimizar recursos naturais. 

Este selo é concedido às empresas que 

demonstram Responsabilidade com as 

questões Socioambientais do Brasil, ao 

promover a Educação Ambiental e a 

Preservação do Meio Ambiente, para as 

Presentes e Futuras Gerações.

Nossa comissão de 

sustentabilidade, composta 

pelos colaboradores, é 

responsável por promover 

o programa de uso racional 

de recursos, através de 

ações educativas para 

a conscientização e 

implemento de práticas 

sustentáveis ao meio 

ambiente, bem-estar e 

segurança no trabalho.

O Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, tem a honra de certificar

pela iniciativa voluntária de reduzir parte das emissões de gases do 

efeito estufa realizadas por suas atividades, promovendo a 

neutralização de 20,775tCO2e (toneladas de carbono equivalente), 

através do plantio de 130 árvores nativas da Mata Atlântica, em 

áreas de restauro florestal. Período de aferição: Janeiro 2020/2021 
Certificação válida até: Janeiro 2022
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O Centro de Criogenia Brasil (CCB) acaba de re-
ceber a acreditação internacional ACSA (Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalucía) - uma 
das certificações europeias de maior relevân-
cia no mundo. O CCB passa a ser o 1o Banco de 
células-tronco acreditado pela ACSA na Amé-
rica Latina com excelência, ou seja, a empresa 
cumpriu todos os requisitos na avaliação dos 
resultados e nos sistemas de gestão.

A certificação tem como objetivo verificar e 
avaliar todos os processos estabelecidos, 
desde o atendimento até a criopreservação 
do material, passando pela coleta, triagem, 
estrutura do laboratório e processamento das 

células-tronco, sendo esse último um diferen-
cial do CCB, que tem laboratórios autorizados 
pela ANVISA para multiplicar células.

Nosso principal foco é a 
qualidade em nossos serviços 
e para garantir certificar 
isso, temos acreditação 
nível excelência nacional 
desde 2009 pela ONA e em 
2020 obtivemos acreditação 
internacional também em 
nível de excelência

No Brasil, a ACSA é representada pelo IBES - 
empresa voltada para atividades de diagnósti-
co e acreditação de organizações e Programas 
de Saúde e segundo Tatiana Lourenço, Gerente 
de Avaliação e Certificação, o CCB atendeu a 
todos os padrões avaliados, desde os obriga-
tórios até os não obrigatórios. “Ficamos bas-
tante contentes em acompanhar o processo e 
chegar a esse reconhecimento”, explica.

De acordo com o Dr. Carlos Alexandre Ayoub, 
diretor clínico do CCB, a conquista da acredi-
tação ACSA veio reforçar os principais pilares 
da empresa. “Desde a nossa fundação sempre 
priorizamos o trabalho de excelência em qua-
lidade desenvolvido por todos os nossos co-
laboradores, seja no atendimento humanizado 
ou na dedicação à pesquisa científica e inova-
ção. Hoje podemos dizer que somos referência 
mundial no segmento de coleta e armazena-
mento de células-tronco”.

CCB - Centro de Criogenia Brasil é o primeiro banco de 
células-tronco acreditado com excelência pela ACSA
Certificação internacional garante qualidade máxima no cumprimento de 
requisitos de coleta, processamento e criopreservação de células-tronco
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Em outubro de 2017 mudamos nossa sede, para am-
pliar e modernizar nossas  instalações, visando maior 
qualidade e segurança aos clientes, com laboratórios 
dentro dos padrões internacionais e a criogenia com 
controle digital, proporcionando mais qualidade e se-
gurança ao material armazenado.

Tecnologia de ponta
Em nossos laboratórios, o sangue do cordão umbilical é processado em 
sistema fechado e automatizado (Sepax) e as células-tronco hemato-
poiéticas são criopreservadas a -196 °C em 2 (duas) bolsas de 50 ml 
cada, possibilitando seu uso em até dois tratamentos distintos.

As células-tronco mesenquimais são retiradas do tecido do cordão um-
bilical, da polpa do dente de leite ou da gordura, e são expandidas atra-
vés de tecnologia própria e mundialmente patenteada, em laboratórios 
Sala limpa ISO 7 em ambiente estéril, onde se consegue controlar a 
temperatura, o nível de umidade e garantir a qualidade do ar com filtros. 
A utilização de sala limpa é importante para que as células estejam li-
vres de contaminações por bactérias e fungos, e são armazenadas em 
tanques abastecidos com nitrogênio líquido a -196 °C, o que garante sua 
viabilidade por tempo indeterminado.
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Todas as atividades desenvolvidas no Centro de Processamento Celular são clara-
mente definidas e sistematicamente revisadas, são fornecidos todos os recursos 
necessários à realização das atividades, incluindo:  pessoal qualificado e capaci-
tado, infraestrutura física, equipamentos, instrumentos, sistemas informatizados, 
fornecedores, serviços de apoio, serviços terceirizados, materiais e reagentes; 
protocolos aprovados e vigentes, escritos em linguagem clara e inequívoca.

Ao longo do ano, o 
CCB capacita diversos 

profissionais da área 
da saúde para coletar, 

processar e armazenar 
células-tronco, 

oportunidade em que 
o participante aprende 

como funciona cada 
uma das etapas que 

envolvem a obtenção 
das células-tronco. 

Nossa empresa 
ministra cursos para 

profissionais da saúde 
e leigos, que tem 

a oportunidade de 
conhecer todos os 

nossos procedimentos 
e a criopreservação, os 

quais estão descritos 
nos dois livros 

publicados pela editora 
Atheneu.

Aponte a 
câmera do seu 
celular para 
o QRCODE e 
conheça nossa 
estrutura
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pelo CCB nos últimos 5 anos

Cadastro de profissionais da área de saúde, cidades atendidas e coletas realizadas nos últimos 05 anos:

Crescimento

Parque Tecnológico

Aumento da capacidade 

de espaço para expansão 

celular com a nova estrutura

Aumento da capacidade de 

espaço de armazenamento 

com a nova estrutura

167% 136%

Aumento no quadro 

de colaboradores nos 

últimos 05 anos

Recursos Humanos

Média de tempo 

dos colaboradores 

no CCB 

Percentual de 

mulheres e 

homens no CCB

20,69% 4,7 anos 57%  43%

Dentistas

cidades

Obstetras

Coleta sangue 
de cordão

Enfermeiros

Coleta polpa 
do dente

153%

58%

117%

152%

83%

53%

Dados que refletem nosso compromisso com a 
qualidade e desenvolvimento*
Uma estrutura sólida, baseada principalmente em qualidade, permitiu ao CCB 
alcançar resultados positivos em todas as áreas da instituição:

*As informações foram 
conferidas e validadas para 
o processo de certificação 
internacional e estão 
disponíveis no relatório ACSA.
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O CCB – Centro de Criogenia Brasil é uma empresa que surgiu 
em 2003 a partir de um sonho do pediatra Dr. Carlos Alexandre 
Ayoub e seus filhos Rafael e Fernanda, que tem como objeti-
vo coletar e criopreservar as células-tronco HEMATOPOETICAS 
e MESENQUIMAIS, com máxima eficácia e segurança visando 
garantir total qualidade para seu uso quando necessário, com 
o propósito de proporcionar saúde e qualidade de vida não só 
para os bebes, como para toda família, e desde seu início seguiu 
procurando novos caminhos dentro de nossa atividade, sendo 
sempre precursor e pioneiro em tudo que fez.

Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação
Publicamos pela editora Atheneu dois livros, fazemos pales-
tras em nossa sede e pelo Brasil, divulgando os benefícios da 
Medicina Regenerativa,  investimos em pesquisas tecnológicas 
com Universidades, fornecendo células-tronco 100% certifica-
das, devido a  uma tecnologia própria mundialmente patenteada  
(WO/2015/02409), PCT/BR2014/000301) as quais permitem ex-
pandir as células-tronco mesenquimais quantas vezes forem ne-
cessárias, sem perder a qualidade das mesmas de diversas fon-
tes: tecido do cordão umbilical, polpa de dente de leite e gordura.

Empresa portadora de futuro



Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCODE e 
acesse nosso conteúdo.

Dr. Carlos Alexandre Ayoub, 
pediatra há mais de 40 anos, fez 
uma série de vídeos sobre a saúde 
e os cuidados com os bebês.

Venha nos visitar: 
Av. Indianópolis, 1843/1861 - Indianópolis 
São Paulo/SP - CEP: 04063-003

ccb.med.br


