
 

 
 

CRIOESTAMINAL ADQUIRE MARCA CYTOTHERA 

 

 A Crioestaminal viu aprovada pela Autoridade da Concorrência a compra da marca Cytothera ao Grupo 

Medinfar. Será agora iniciado o processo de integração da marca e a transferência de equipamentos. 

 

A Crioestaminal avançou para a aquisição da marca Cytothera e dos seus equipamentos, ficando 

responsável pelo cumprimento integral dos contratos assumidos pela marca com os seus clientes. Esta é 

uma operação que se enquadra nos objetivos estratégicos de crescimento da Crioestaminal, não só como 

líder de mercado em Portugal, mas como referência de segurança no setor da criopreservação. Enquanto 

único banco de células do sangue e do tecido do cordão umbilical da Península Ibérica com a prestigiada 

acreditação da American Associaation of Blood Banks, a Crioestaminal conta hoje com a confiança de mais 

de 70.000 famílias e já libertou oito amostras para 13 transplantes. 

 

Esta aquisição fará com que as amostras criopreservadas pela Cytothera sejam transferidas para o 

laboratório da Crioestaminal, situado no Biocant - o maior parque biotecnológico do país -, passando a 

estar sob responsabilidade desta, não sofrendo os clientes qualquer alteração contratual ou 

responsabilidade financeira com a operação. 

Esta transferência de amostras, prevista no enquadramento legal (lei 12/2009), foi devidamente autorizada 

pela Direção Geral de Saúde, sendo toda a operação gerida por técnicos altamente qualificados e por 

entidades com elevada experiência neste tipo de operações. 

 

“Estamos certos de que esta aquisição será positiva para todos os envolvidos. Somos um banco 

altamente comprometido com os critérios internacionais de segurança na criopreservação de células 

estaminais e asseguramos a todas as famílias que o que de mais importante confiaram à Cytothera é a 

nossa principal preocupação. Esta decisão foi tomada por estarem asseguradas as condições técnicas e 

laboratoriais de armazenamento das amostras e por dispormos de uma estrutura sólida totalmente 

dedicada à criopreservação e à investigação na área da aplicação terapêutica das células estaminais”, 

salienta André Gomes, fundador e CEO da Crioestaminal. 

 

“Acreditamos que a integração num grupo líder na área da criopreservação, em Portugal e no 

estrangeiro, é o melhor para o futuro da Cytothera e dos seus clientes, em particular face ao elevado 

know-how no seu mercado de atuação e que, seguramente, lhe vai permitir maximizar as suas 

possibilidades de crescimento”, explica João Lopes, Diretor Geral do Grupo Medinfar. 



 

 

Após a conclusão do procedimento de transferência das amostras, a Crioestaminal passará a gerir a marca 

Cytothera, mantendo os atuais contactos, nomeadamente a Linha Verde da Cytothera e o seu correio 

eletrónico para que todas as dúvidas possam ser respondidas. 

 

Sobre a Crioestaminal 

A Crioestaminal, fundada em 2003, foi o primeiro banco de criopreservação em Portugal, sendo o maior da 

Península Ibérica e o quarto a nível europeu. Sediado no Parque Biotecnológico de Cantanhede, emprega 

mais de 80 colaboradores e tem presença em quatro países da Europa (Portugal, Espanha, Itália e Suíça). É 

o único banco ibérico acreditado pela AABB (American Associaation of Blood Banks), sendo um dos mais 

influentes e inovadores bancos de células estaminais do cordão umbilical do mundo. Tem mais de 70 mil 

amostras recolhidas e criopreservadas desde a sua fundação, sendo o player em Portugal com o maior 

número de amostras resgatadas e transplantes realizados, com 13 utilizações em oito crianças. Promove 

um trabalho de referência na terapêutica com células estaminais, com duas patentes internacionais 

registadas e vários projetos de investigação em curso. Investe, anualmente, cerca de 10% do seu volume de 

negócios em Investigação & Desenvolvimento. 

 

Sobre a Cytothera 

A Cytothera é uma empresa de biotecnologia pertencente ao Grupo Farmacêutico Medinfar, 100% 

portuguesa, que desenvolve a atividade de criopreservação em Portugal desde 2005. Foi o primeiro 

laboratório em Portugal e na Europa a disponibilizar o serviço de isolamento e criopreservação de células 

estaminais do tecido do cordão umbilical. Por ser um Banco Privado, as células estaminais que são 

confiadas à Cytothera pertencem ao bebé. Os pais ficam responsáveis pelas células estaminais dos seus 

filhos, até que os mesmos atinjam a maioridade. 

 

Sobre o Grupo Medinfar 

Fundado em 1970, o Grupo Medinfar é um grupo farmacêutico de capital 100% português, sediado em 

Lisboa. O Grupo Medinfar é especializado em Investigação e Desenvolvimento, Fabrico de produtos 

farmacêuticos, cosméticos e suplementos, Distribuição, Marketing e Vendas. Para além das suas marcas 

próprias, produz e comercializa produtos licenciados em parceria com muitas das maiores empresas 

farmacêuticas mundiais. 

 


