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Resumo: As pesquisas sobre a possibilidade de utilização de células-tronco com 

finalidade terapêutica têm se mostrado promissoras, porém têm encontrado barreiras 

legais e éticas, uma vez que pressupõem a utilização de embriões humanos. Dessa 

forma, alternativas que utilizem células-tronco de tecidos adultos têm sido buscadas 

e os dentes decíduos e permanentes são alternativas importantes.1 Estes órgãos 

apresentam no tecido pulpar estruturas adjacentes características fundamentais 

como, multidiferenciação e capacidade de autoduplicação, além de facilidade de 

acesso e obtenção.2 Este trabalho tem como objetivo avaliar a extração de células 

tronco retiradas dos dentes decíduos atualmente no Brasil. 

Introdução 

Os dentes decíduos são parte da primeira dentição das crianças, começando 

durante o período embrionário, onde se tornam visíveis. São posteriormente 

substituídos após a queda por dentes permanentes. A polpa do dente é composta de 

vasos sanguíneos, nervos e células tronco. Essas células são definidas pela 

capacidade de auto renovação e diferenciação em células maduras.  

Hoje em dia, a área de biologia molecular tem contribuído cada vez mais para 

o desenvolvimento de técnicas de reparação e regeneração de órgãos e tecidos com 

doenças, traumas e deformidades congênitas. Diversas pesquisas, dentre elas a do 

implantodentista Doutor Julio Cezar Sá Ferreira, investigaram o uso do tecido pulpar 

de dentes humanos como fonte de células-tronco multipotentes.3 Doutora Irina Kerkis, 

juntamente com os pesquisadores do Instituto Butantan em São Paulo desenvolveram 

a técnica da retirada das células tronco, onde inseriram alguns genes nas células para 

que voltem ao estágio inicial, antes de se tornarem maduras.4  

 Objetivos 

Neste estudo, temos como objetivo analisar e entender o avanço das pesquisas 

realizadas no Brasil para regeneração de tecidos. 

Metodologia 

Este estudo foi realizado através de uma revisão bibliográfica com base em livros e 

artigos, buscando verificar as atuais pesquisas sobre células tronco no Brasil. 
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Desenvolvimento 

Cerca de cinco décadas atrás, um pesquisador chamado Leroy Stevens 

descobriu um tumor no saco escrotal de um rato de laboratório. Quando realizou 

exames no animal, acabou encontrando vários tecidos, como dentes e cabelos. 

Começou então a procurar a origem do tumor, iniciando o estudo das células tronco. 

Trinta anos depois, pesquisadores norte-americanos e ingleses isolaram as 

células tronco a partir de um blastocisto de um roedor. A partir daí, em 1998, duas 

equipes independentes anunciaram o isolamento de células tronco embrionárias 

humanas. 

Em 2008, Doris Taylor juntamente com os outros cientistas da Universidade de 

Minnesota, anunciaram a criação de um coração feito através células tronco e tecidos, 

como vasos sanguíneos e válvulas de roedores. Porém, o órgão funcionava com 

apenas 2% da potência normal. Dois anos mais tarde, pesquisadores criaram um 

pulmão de rato artificial, utilizando células tronco. O tecido funcionou por duas horas, 

pois coágulos de sangue se formaram. 

A pouco tempo, pesquisadores americanos descobriram uma forma de produzir 

células tronco adultas, em quantidades ilimitadas. Foram descobertas células 

endoteliais que produzem certos fatores de crescimento que iram induzir o aumento 

de cultura de células. 

A partir de então, as famílias passaram a doar células tronco extraídas do 

cordão umbilical, nas quais possuem grande quantidade de células hematopoiéticas, 

para que futuramente possam ser utilizadas em pesquisas para tratar doenças, como 

leucemia.5  

1.Células Tronco  

Vários tecidos apresentam a capacidade de renovação fisiológica, onde ocorre 

a diferenciação e proliferação celular para manutenção e controle do número de 

células, matriz extracelular e funcionamento dos órgãos. Estes processos dependem 

de células que possuem a capacidade de auto renovação e diferenciação, sendo 

denominadas de pluripotentes ou células tronco.3 Podem ser extraídas da massa 

celular interna do blastocisto, sendo capazes de dar origem aos três folhetos 
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germinativos: endoderma, mesoderma e ectoderma. Estas células possuem 

receptores e moléculas de superfície que se ligam, fazendo com que ocorra a 

execução de suas funções no organismo. Essas moléculas de superfície são 

utilizadas como marcadores celulares de identificação.6  

As células tronco se dividem em: 

- Totipotentes: são capazes de se diferenciar em todos os tecidos humanos, incluindo 

a placenta e anexos embrionários. São sempre encontradas nos embriões (com até 

32 células) e nas primeiras fases de divisão, entre 3 ou 4 dias de vida;  

- Pluripotentes ou multipotentes: Geralmente são encontradas a partir do 5º dia de 

vida, nos blastocistos. São células capazes de se diferenciarem em quase todos os 

tecidos humanos, excluindo a placenta e anexos embrionários. As células localizadas 

internamente no blastocisto são consideradas pluripotentes, enquanto as células da 

membrana externa são utilizadas para produção de placenta e membranas 

embrionárias;  

- Oligotentes: células que se diferenciam em poucos tecidos;  

- Unipotentes: células que se diferenciam em um único tecido. 2 

 As células tronco podem ser obtidas através de clonagem terapêutica, uma 

técnica de manipulação que produz embriões a partir da transferência do núcleo de 

uma célula já diferenciada, podendo ser de um adulto ou embrião, para um óvulo sem 

núcleos. A partir de então, começa um processo de divisão celular, sendo em uma 

primeira fase a formação de 16 a 32 células, consideradas totipotentes.  

Na segunda fase, são formadas de 32 a 64 células, chamadas de pluripotentes. 

Os blastocistos serão retirados dos tecidos nos quais se pretendem produzir, para que 

seja realizada a diferenciação in vitro. Nesta fase ainda não existira nenhuma 

diferenciação dos tecidos ou órgãos, podendo ser induzidas a terapia celular. 

Essas células podem ser extraídas também do corpo humano, ou seja, são 

fabricadas em alguns tecidos do corpo, como medula óssea, sistema nervos e epitélio, 

porém possuem certas limitações quanto a diferenciação de tecidos do corpo humano. 

Outra maneira de extração é a de embriões descartados e congelados, obtidos nas 

clinicas de reprodução assistida. 
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As células tronco podem ser utilizadas para terapia celular, onde participam do 

tratamento de doenças ou lesões formando tecidos específicos.7  

2. Células Tronco extraídas de dentes decíduos 

A primeira investigação acerca da existência de células tronco ocorreu nos 

anos 2000, por Gronthos e seus colaboradores, onde relataram a descoberta de 

células pulpares humanas obtidos de dentes permanentes, nos quais denominaram 

de DPSCs (Dental Pulp Stem Cells). Estas células têm melhor capacidade de 

proliferação e habilidade de clonagem quando comparadas as células da medula 

óssea. 

Em 2003, Miura e seus colaboradores isolaram as células tronco do tecido 

pulpar de dentes decíduos, em crianças de 7 a 8 anos de idade, realizando cultura in 

vitro seguindo o mesmo protocolo de extração de células dos dentes permanentes. A 

partir deste momento, passam a ser chamadas de SHEDs (Stem Cells from human 

exfoliated decíduos teeth). Neste estudo foram utilizados dez dentes decíduos em 

estágios normais de exfoliação, onde a polpa foi removida por um extirpa nervo, sendo 

cultivado sem ocorrer digestão, a partir de fragmentos de tecido, por meio de dispase 

e colagenase.6  

O início do desenvolvimento de um dente pode ser denominado como 

ontogênese, onde pode ser iniciado como interação entre epitélio oral e 

estomesênquima subjacente. Estes processos originam a banda epitelial primaria, 

seguida da lâmina dentária. As bactérias presentes nos dentes seguem uma fase de 

crescimento em forma de botão, capuz, campânula, coroa e raiz. 

Pesquisas indicam que as células tronco retiradas da polpa necessitam de um 

meio indutor que seja apropriado, sendo composto por hidroxiapatita e tricálciofosfato, 

que induzem a formação de osso, cemento e dentina in vivo. Alguns autores 

demonstram que ocorre a formação de tecido ósseo fibroso autólogo a partir de 

células tronco em indivíduos acima de 30 anos.8  

Cada vez mais, as terapias que utilizam células tronco despertam certo 

interesse entre os cientistas, podendo ser utilizados para regeneração de tecidos. 

Podem ser descritas como células indiferenciadas, que possuem alta capacidade de 

proliferação, nas quais possuem alta capacidade de se auto renovarem.3 
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Pesquisadores buscam o restabelecimento de funções fisiológicas lesadas por 

doenças degenerativas e a possibilidade de criopreservação, para armazenamento 

em bancos de células tronco, podendo ser utilizados posteriormente. 

Por muito tempo, os biólogos entendiam a mitose como sendo a divisão de uma 

célula em duas exatamente iguais. Há pouco tempo atrás, com a tecnologia mais 

avançada, foi sendo definido um novo tipo de mitose: a mitose assimétrica. 

Em 2012, Julio Cezar Sá Ferreira, implantodentista curitibano, estava 

realizando pesquisas sobre a utilização de células tronco extraídas de dentes 

decíduos para regeneração de ossos. Realizou testes em animais e seres humanos 

para regeneração de defeitos em maxilares, onde possuem efeito após 3 meses. Este 

estudo permitiu que os pacientes ficassem mais satisfeitos, uma vez que os efeitos 

dolorosos da cirurgia fossem diminuídos. Esse biomaterial era inserido nos locais 

onde havia defeito para que fosse realizada a regeneração.9  

Em 2015, pesquisadores iniciaram o uso de células tronco de dentes decíduos 

para reverterem o quadro de doenças degenerativas, como Alzheimer, Lúpus, AVC, 

Parkinson, infarto, disfunção do miocárdio e restauração da córnea humana.  

Dr. Nelson Foresto Lizier, cientista brasileiro do Instituto Butantan, especialista 

em células tronco, apresentou resultados de avanço no uso dessas células nas quais 

considera eficientes na cura de doenças degenerativas.  

Seus estudos mostraram que as células tronco inibidoras de células cerebrais 

em estado precoce se transformam em neurônios inibidores adultos e regularizam a 

atividade cerebral, melhorando a capacidade de aprendizagem e memória.  

Além disso, essas células tem a capacidade de regenerar músculos, tendões, 

cartilagem, osso e sistema nervoso. Podem se transformar também em miócitos, 

utilizados para reparação do tecido muscular, cardiomiócitos (reparação de tecido 

cardíaco), neurônios e células da glia (reparação do tecido nervoso), osteócitos 

(reparação de ossos), condroblastos (reparação de cartilagem) e células epiteliais 

(reparação de pele e da superfície ocular). 

Um estudo realizado pelo grupo do Dr. José Álvaro Pereira Gomes, UNIFESP, 

acabou descobrindo que estas células extraídas de dentes decíduos podem ter o 
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mesmo efeito e característica das células tronco límbicas, consideradas como raras. 

Estudos realizados em coelhos com queimaduras nos olhos, demonstraram que estas 

células podem ser utilizadas para a terapia de reconstrução da córnea, onde 

apresentaram a recuperação da visão. 

O armazenamento destas células deve ser especifico, onde passam por um 

rigoroso padrão de qualidade, sendo armazenados em 4 tubos, 3 com 100% de 

células-tronco mesenquimais multipotentes e um quarto tubo armazenará a polpa do 

dente para fornecer, no futuro, se necessário, mais células-tronco. Esses 4 tubos são 

armazenados em nitrogênio líquido, o que fazem com que a temperatura constante 

seja de -196 °C, sendo assim, fazem com que as células-tronco permaneçam sempre 

em perfeitas condições de uso por tempo indeterminado.10  

3. Diferenças entre células tronco de dentes decíduo e dente permanente 

As células dos dentes foram analisadas por meio da técnica de 

imunoistoquimica, sendo negativas para CD14, CD34 e CD45 e positivas para STRO-

1 e CD146, além disso, foram avaliados também tamanho e morfologia.6  

Mesmo que as células tronco sejam de diferentes fontes compartilham 

propriedades similares, porém quando se trata de desenvolvimento in vivo e potencial 

terapêutico, dependerá de sua origem embrionária e posição anatômica. 

Os dentes decíduos sempre são descartados após o processo normal e 

fisiológico de esfoliação de reabsorção das raízes, sendo assim a extração de células 

tronco passa a ser menos invasiva e o isolamento é significativamente mais fácil.2  

 Os dentes decíduos possuem uma grande capacidade de se proliferar 

enquanto as células extraídas dos dentes permanentes possuem uma proliferação 

mais lenta, além de menor capacidade de regeneração, precisando retirar a polpa de 

mais de um dente para obtenção do resultado desejado, enquanto os dentes decíduos 

precisam de apenas um. 

4.Questões Legais e éticas no uso de células tronco 

A Lei n.11.105, de 24 de março de 2005, informando sobre Biossegurança 1, 

diz que é "permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
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embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 

utilizados no respectivo procedimento".11  

Somente embriões humanos que são produzidos em fertilizações in vitro 

inviáveis para que possam ser implantados ou aqueles que são excedentes e 

congelados por no mínimo três anos, podem ser utilizados para pesquisas e terapias, 

sendo necessário o consentimento dos genitores doadores. 

A extração de células tronco sempre provoca a destruição do embrião, para 

aqueles que acreditam que seu início se dá no momento da concepção, será 

considerado atentado a vida. Por este motivo, ocorrem diversas críticas e discussões 

que até hoje não foram finalizadas.11  

5.Bancos de Dentes Humanos 

 

O Banco de Dentes Humanos (BDH) e os Biobancos ou Biorrepositórios podem 

ser usados para coleta e preservação de dentes, onde cada um pode se diferenciar 

no tipo de aproveitamento e utilização que prestarão aos dentes. As finalidades podem 

ser diversas, como cientifica, didática ou reabilitação.  

No Brasil, os Bancos de Dentes Humanos guardam dentes para utilização do 

material inorgânico, já os Biobancos e Biorrepositórios manipulam os tecidos 

orgânicos, como a polpa dos dentes. Em alguns países não há diferença para 

armazenamento destes materiais.  

O Bancos de Dentes Humanos é uma instituição que não possui fins lucrativos, 

sendo vinculada a uma instituição de ensino, onde tem o propósito de suprir as 

necessidades acadêmicas, fornecendo os dentes humanos para pesquisas ou 

treinamento de alunos. 

Os dentes naturais retirados destes BDH, fornecem material para células 

tronco, onde podem ser utilizadas para colagem biológica, facetas naturais, próteses 

parciais ou totais, estudos epidemiológicos e estudos anatômicos.11 

Os BDH também podem realizar atividade didáticas com crianças, ensinando 

como proceder com seus dentes decíduos. 12 

 

6. CCB – Centro de Criogenia Brasil 
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O processo de criogenia envolve a preservação de células tronco utilizando 

temperaturas muito baixas. 

 O CCB, fundado em 2003, tem como função e objetivo coletar e preservar as 

células tronco extraídas do sangue, do cordão umbilical e de polpas de dentes. 

Possuem grande eficácia e segurança, sempre trabalhando com ética e tecnologia. 10 

 Em 2013, o CCB se passa a ser um Centro de Tecnologia Celular (CTC – 

Anvisa), no qual se especializa em coletar, transportar, processar, expandir, pesquisar 

e crio preservar as células tronco hematopoiéticas e mesenquimais.13  

7. Marco Legal Brasileiro  

 A Lei de Biossegurança 14 e a DRC 33/06 da Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) devem ser aplicadas no funcionamento dos bancos de células e 

tecidos germinativos, garantindo padrões técnicos e qualidade no processo de 

obtenção, transporte, armazenamento e registro destes materiais biológicos.  

 A Resolução ANVISA 9/2011 tem como objetivo estabelecer certos requisitos 

para o funcionamento de Centros de Tecnologia de células humanas para que possam 

ser utilizados em pesquisas clinicas ou terapias. 

Resultados 

Verificamos através de pesquisas realizadas em livros e artigos que hoje no 

Brasil há um grande avanço com relação a descobertas de novas curas utilizando 

células tronco. Os materiais biológicos humanos devem ser sempre com 

consentimento e esclarecimento dos doadores, principalmente quando relacionados 

as formas de coleta, armazenamento e utilização do material. 

Considerações finais 

Existe um grande avanço nesta área de pesquisa, porém é necessário que a 

população seja melhor orientada sobre a possibilidade de preservação dos dentes 

decíduos. Futuramente, estima-se que as células tronco possam ser utilizadas em 

outras doenças, através do desenvolvimento biotecnológico. As principais vantagens 

da utilização de células tronco, são pela capacidade de produzir qualquer tipo de 

tecido em laboratório, o que pode permitir o tratamento de doenças cardíacas, 



9 
 

doenças de Alzheimer, Parkinson, câncer e reconstituição de medula óssea, sem 

que ocorra rejeição, caso o doador seja o próprio beneficiado. 
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