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Capítulo
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CÉLULAS-TRONCO: CONCEITOS BÁSICOS
Células-tronco são
diferentes - e especiais
- por conta de duas
características que elas
possuem:
1. capacidade de se
multiplicar e dar origem a
outras células-tronco;

...se autorreplicar,
gerando outras
células-tronco.

...se diferenciar
em diversos
tipos celulares.

células cardíacas

células hematopoiéticas

células-tronco
células nervosas

células do músculo

células do fígado

células do intestino

2. capacidade de se
diferenciar em diversos
tipos de células.

Ou seja: uma
célula-tronco pode seguir se
multiplicando, e assim gerar
mais células-tronco iguais
a ela, ou se diferenciar
em um dos diversos tipos
celulares que formam os
tecidos adultos.

Células-tronco podem ser classificadas, de acordo com seu
potencial de diferenciação, em totipotentes, pluripotentes ou
multipotentes.

Totipotentes: Diferenciam-se nos mais de 200 tipos
celulares que dão origem aos tecidos que formam o corpo
humano, incluindo a placenta e os anexos embrionários. São
encontrados nos embriões nas primeiras fases da divisão
celular, que corresponde a três ou quatro dias de vida.

Pluripotentes: Diferenciam-se nos tipos celulares que dão origem
a quase todos os tecidos humanos, excluindo a placenta e os anexos
embrionários. São encontradas no embrião humano a partir do quinto dia de vida.
Multipotentes: Diferenciam-se nos tipos celulares que dão origem à parte dos
tecidos humanos.
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Células-tronco podem ser de origem embrionária ou
adulta. As embrionárias possuem a capacidade de
transformar-se em qualquer tipo de célula do corpo afinal, a função delas é gerar um ser humano completo.
Células-tronco embrionárias podem ser totipotentes ou
pluripotentes, a depender do estágio de desenvolvimento
do embrião. Já as células-tronco adultas estão presentes
em tecidos maduros e são multipotentes, dando origem
a tipos específicos de células.

EMBRIONÁRIAS
Só podem ser encontradas nos embriões
humanos e são classificadas como
totipotentes ou pluripotentes, dado seu alto
poder de diferenciação.

ADULTAS
São provenientes de tecidos do organismo já
formado. Células-tronco adultas são multipotentes e podem ser obtidas de diferentes tecidos adultos, como medula óssea, sangue, tecido
adiposo, polpa do dente de leite, etc.

Células-tronco embrionárias têm o maior potencial de
diferenciação, mas apresentam alguns problemas em
relação ao uso terapêutico ou para pesquisa. Em primeiro
lugar, elas são obtidas de embriões, o que levanta
dilemas éticos. Em segundo lugar, elas apresentam um
risco considerável de gerar tumores quando injetadas ou
implantadas em pacientes. Por isso, células-tronco adultas
têm sido preferidas para pesquisa e terapia.

Suas principais funções são manter a integridade tecidual
no organismo ao longo dos anos e permitir a reparação de
lesões. Outras vantagens das células-tronco adultas em
relação às embrionárias incluem a facilidade de isolamento e
o potencial de imunomodulação.

Células-tronco adultas podem ser obtidas da
medula óssea, do cordão umbilical, do tecido
adiposo, da polpa do dente (decíduo e permanente)
e de diversos tecidos específicos. Elas podem
ser divididas em dois tipos: hematopoiéticas e
mesenquimais. As diferenças entre esses dois
tipos serão explicadas nos próximos capítulos.

Células-tronco adultas são células indiferenciadas
encontradas entre as células diferenciadas de um tecido
adulto ou órgão. Pesquisas demonstram que estas células
residem em nichos de vários tipos de tecidos e/ou nas
camadas externas de pequenos vasos sanguíneos, onde
permanecem sem se dividir até que seja necessário.
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CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS

As células-tronco adultas
hematopoiéticas são encontradas principalmente no
sangue do cordão umbilical
e na medula óssea, e são
capazes de formar qualquer
célula do sangue.
As primeiras células-tronco
adultas a serem identificadas foram as células da
medula óssea. Isso permitiu
o tratamento – e cura – de
graves doenças hematológicas, imunes e metabólicas.

Célula-tronco
Hematopoiética

Hemácias

Plaquetas

Leucócitos

Transplantes de medula óssea são realizados há mais de 50 anos, e constituem tratamento estabelecido para diversos tipos
de anemias (Falciforme, Fanconi, Talassemia β major), doenças cromossômicas, imunodeficiências, leucemias, mielomas, linfomas (Hodgkin, Burkitt), dentre outras doenças e síndromes do sistema hematopoiético.

Armazenamento de células-tronco
do cordão umbilical
O sangue do cordão umbilical possui uma expressiva quantidade de
células-tronco hematopoiéticas, sendo utilizado atualmente como
uma alternativa ao transplante de medula óssea. O sangue pode ser
coletado de maneira não invasiva pelo cordão umbilical e pela placenta
após o nascimento, testado e mantido em bancos de criogenia até a
sua utilização.
O número de células-tronco em um único cordão umbilical é insuficiente
para tratar um adulto e não existe um procedimento que expanda o
número de células em laboratório. Por isso, as células-tronco devem ser
combinadas com amostras de sangue de doadores compatíveis, sendo
esta prática realizada em bancos públicos de criogenia.
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CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS

Células mesenquimais estão presentes e dão
origem a todos os tecidos sólidos do corpo
(ou seja, tudo que não é sangue), incluindo
cartilagem, osso, gordura, músculo e tecido
nervoso. Elas têm o nome de mesenquimais
porque sua origem é o mesênquima, um dos
tecidos presentes no embrião a partir da terceira
semana de gestação.
Em crianças e adultos, a célula-tronco
mesenquimal pode ser encontrada nos mais
diversos tecidos, incluindo a polpa dental,
medula óssea e tecido adiposo. Uma
das vantagens dessas células é
que os protocolos para isolamento
e expansão são consolidados, sendo
possível, portanto, aumentar em laboratório
a quantidade de células disponíveis para uma
eventual terapia

célula-tronco
mesenquimal

hepatócito

neurônio

adipócito

célula muscular

Pesquisas clínicas envolvendo essas células têm aumentado
exponencialmente desde sua descoberta; afinal, elas
possuem o potencial de regenerar os mais diversos tecidos
e órgãos lesados.
Além disso, células-tronco mesenquimais possuem ação
anti-inflamatória, e são capazes de migrar automaticamente
para locais com inflamação ativa. Estuda-se, também, a sua
capacidade de modular a ação do sistema imune.
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CÉLULAS-TRONCO DA POLPA DENTAL

A polpa dental é
uma excelente fonte
de células-tronco
mesenquimais.
Em 2003, foi descoberto um tipo de célula-tronco dental
com ainda mais possibilidades. Elas estão presentes
na polpa dos dentes de leite, e podem se diferenciar
em uma gama ainda maior de células adultas. Isso é
possível por causa da origem embrionária dessas células
(ectomesenquimal), a mesma das células da pele e do
tecido nervoso, por exemplo. Por isso, as células-tronco da
polpa dos dentes de leite podem se diferenciar não apenas
em tecido ósseo e cartilaginoso, mas também em tecido
adiposo, epitelial, e até mesmo em neurônios, tornando-a
ainda mais versátil quanto ao seu uso terapêutico.

Além disso, elas apresentam excelente potencial de
multiplicação quando comparados às outras fontes de
células-tronco.

As células-tronco mesenquimais obtidas a partir da polpa
do dente de leite destacam-se dentre as fontes naturais
por apresentar o melhor potencial para criopreservação
e aplicação em terapias celulares. As células do dente
de leite foram identificadas como sendo mais similares
às células embrionárias do que qualquer outra fonte de
célula mesenquimal, revelando um grande potencial de
diferenciação.

O procedimento para obtenção da célula-tronco é
minimamente invasivo se comparado a outras fontes
naturais. É também parte de um evento natural da vida
da criança (a extração do dente) que, independente da
escolha pela criopreservação, deverá ser realizado.

As células podem ser coletadas a partir da polpa dos dentes
normalmente entre os 6 e 12 anos de idade, que corresponde
ao período de troca da dentição de leite pela permanente.
Quanto mais precoce acontecer a extração do dente de
leite, maior a qualidade e disponibilidade de células-tronco.
Por isso, indica-se que, preferencialmente, as células-tronco
sejam criopreservadas entre os 5 e 9 anos.

A CÉLULA MESENQUIMAL
DO DENTE DE LEITE
A polpa do dente é uma pequena massa de tecido, composta
de vasos sanguíneos, neurônios e células-tronco. Essas
células são denominadas células-tronco mesenquimais
multipotentes por terem a capacidade de se transformar em
uma ampla variedade de tipos de células, incluindo células
dos tecidos muscular, cardíaco, nervoso, ósseo, cartilaginoso,
de pele, de córnea, dentre outros.
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PLURIPOTENTES INDUZIDAS (iPSCs)

As células-tronco pluripotentes induzidas ou iPSCs (do inglês, Induced
Pluripotent Stem Cells) são células-tronco obtidas a partir de uma célula
de tecido adulto que é induzida a um estágio próximo do embrionário.
A descoberta de como ‘’reprogramar’’ células diferenciadas adultas
(como, por exemplo, células da pele) para que elas se comportem
como células embrionárias é recente. iPSCs de camundongos foram
reportadas pela primeira vez em 2006, e iPSCs humanas, no ano
seguinte. Essa descoberta recebeu o prêmio Nobel de Medicina logo
em seguida, em 2012.
O processo de reprogramação é possível através da indução da
expressão de 4 genes específicos nas células adultas. Estes genes
são altamente expressos em células embrionárias e, por isso, ao se
forçar a expressão deles nas células adultas, todo o programa de
regulação de expressão genética se modifica, fazendo com que as
células passem a se comportar de forma parecida com as célulastronco embrionárias. Assim, elas adquirem novamente a capacidade
de se autorrenovar e de se diferenciar em qualquer tipo de célula.
As células-tronco induzidas são uma ferramenta importante para a
pesquisa e o tratamento de doenças. No entanto, a técnica utilizada
para criar as iPSCs precisa ser refinada para que elas possam ser
utilizadas para terapias em humanos: a manipulação genética
necessária para induzir a reprogramação pode eventualmente
causar alterações genéticas que podem tornar estas células mais
propensas a dar origem a um câncer. Assim, novos métodos para
indução da reprogramação estão sendo investigados. Além disso,
cientistas ainda estão estudando as semelhanças e diferenças entre
células-tronco embrionárias e iPSCs.

Células adultas

Fatores de reprogramação

Células-tronco
pluripotentes induzidas

Mesoderme

Músculo
cardíaco

Células
musculares
esqueléticas

Células
sanguíneas

Ectoderme

Células
do intestino

Células da pele
da epiderme
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Célula
neuronal

Endoderme

Célula
do fígado

Célula
pancreática
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CÉLULAS-TRONCO PARA TERAPIAS CELULARES

Terapia celular é um modelo de terapia que busca restaurar
o funcionamento de tecidos ou órgãos, protegendo sua
integridade celular ou substituindo as células danificadas
por células sadias. Atualmente, o uso de células-tronco
adultas como um recurso para a formação de várias
células especializadas (como células dos neurônios,
músculos, sangue e pele) está sendo investigado, e as
pesquisas para a utilização dessas células no tratamento
de doenças têm apresentado resultados promissores. Em
teoria, qualquer condição em que haja uma degeneração
de tecido pode ser uma potencial candidata para
uma terapia com células-tronco, incluindo doenças
neurodegenerativas, patologias cardiovasculares, danos
à coluna vertebral, distrofias musculares, e diferentes
tipos de cegueira, entre diversas outras.

Para a maioria das doenças, ainda são estudadas quais
células funcionam melhor para corrigir certo dano ou reparar o tecido doente; ou, ainda, para determinar como
levar estas células ao lugar correto no organismo. Células-tronco multipotentes podem crescer indefinidamente
no laboratório e se diferenciar em uma série de tipos celulares especializados, capazes de dar origem a diversos
tecidos. Contudo, o mecanismo de controle dessa diferenciação durante uma terapia, impedindo inclusive uma
mutação indesejada, é um desafio sobre o qual ainda
não há total domínio. Além disso, os efeitos colaterais e a
segurança a longo prazo precisam ser investigados, uma
vez que as células transplantadas podem permanecer
durante muitos anos no corpo dos pacientes. Portanto, o
monitoramento cuidadoso e o extenso acompanhamento dos pacientes que recebem tratamentos com base em
células-tronco são extremamente importantes.

Terapias com base em células-tronco são muito recentes
e ainda há muito a aprender. Para começar, há desafios
específicos na preparação das células-tronco para que
sejam usadas na medicina. Ao contrário dos medicamentos,
as células-tronco não podem ser necessariamente
produzidas nem submetidas a testes de qualidade em
grandes quantidades, e os tratamentos também podem ser
específicos para apenas um paciente. É preciso identificar
uma fonte abundante de células-tronco e, em seguida, isolar
e expandir o tipo correto de célula-tronco, particularmente
no caso das células-tronco adultas.

O avanço nas pesquisas científicas vem elucidando de
forma crescente, em precisão e número, marcadores celulares, fatores de indução e outras condições ideais para
que se adote uma conduta eficaz e previsível quanto à
aplicação das terapias celulares frente a diversas condições clínicas. Somente deste modo, esta modalidade
terapêutica poderá atender aos almejados critérios de
segurança, assertividade, reprodutibilidade e eficácia baseados em evidências científicas.
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PARA QUAIS DOENÇAS E TRANSTORNOS JÁ EXISTEM
TRATAMENTOS APROVADOS COM CÉLULAS-TRONCO?
1. Terapias aprovadas

2. Terapias em fase de ensaio clínico

Terapias que envolvem a transferência
de células-tronco hematopoiéticas
em transplantes de medula óssea
já são realizadas há mais de 50
anos.

Células-tronco
mesenquimais
receberam
aprovação condicional, isto é, aprovadas
para comercialização mas ainda sob
monitoramento, para o tratamento de
certos tipos de cegueira e para doença do
enxerto versus hospedeiro.

Elas tratam diversos tipos de
anemias (Falciforme, Fanconi,
Talassemia β major), doenças
cromossômicas, imunodeficiências, leucemias, mielomas, linfomas (Hodgkin, Burkitt), dentre outras
doenças e síndromes do sistema hematopoiético.

Outras indicações onde se investiga o
tratamento com células-tronco incluem:
diabetes tipo 1 e 2, infarto agudo do
miocárdio, infarto crônico do miocárdio,
leucodistrofia metacromática, Síndrome de
Hurler, fissura lábio palatina, isquemia de membros
inferiores, otimização em processos de cicatrização,
doenças ósseas de origem genética (osteogenesis
imperfecta), osteoartrite, regeneração e defeitos
cartilaginosos, osteonecrose, osteoporose, doenças
hepáticas, doenças neurodegenerativas, entre outras.

Células-tronco também são aprovadas como terapia em caso de deficiência das células-tronco
do limbo da córnea.
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MODELO DE ESTUDOS DE DOENÇAS

Qual é a melhor maneira de estudar doenças complexas,
como as doenças de Alzheimer, Parkinson ou depressão?
Para entender as principais características de uma doença
e como ela evolui ao longo do tempo, cientistas precisam
de modelos que possam ser usados em condições de
laboratório. Um exemplo é o modelo animal, como um
camundongo que tenha sintomas da doença de Alzheimer.
Esse tipo de abordagem é útil, mas bastante limitada: as
causas biológicas de um determinado comportamento
podem não ser as mesmas entre espécies diferentes. Além
disso, doenças são entidades complexas, cuja apresentação
pode variar muito de um indivíduo para outro. Ao recriar uma
doença humana em laboratório usando células-tronco para
gerar órgãos e sistemas afetados, podemos investigá-la em
detalhes, ao longo do tempo, de maneira personalizada. E sem
os mesmos conflitos éticos envolvidos no uso de animais.

UMA FÁBRICA DE
NEURÔNIOS
AUTISTAS

Já é possível gerar neurônios a partir de células-tronco,
por exemplo. No nosso cérebro, esses neurônios liberam
hormônios que são extremamente importantes para o
comportamento alimentar e reprodutivo. E, se forem
cultivados em laboratório, podem ajudar cientistas
a entender melhor as causas da obesidade, da
infertilidade e também a desenvolver e testar melhores
medicamentos para essas doenças.
Outra possibilidade é usar células-tronco de indivíduos
com autismo para gerar neurônios que terão
características muito similares, se não idênticas, àqueles
que estão no cérebro desses pacientes. É possível
até criar pequenas redes neuronais - “minicérebros”
personalizados - para investigar e entender que tipos de
alterações estão presentes naquele paciente.
volta ao passado
02 Uma
As células-tronco são reprogramadas para “voltar no tempo” e se

tornarem pluripotentes. Para isso, induz-se as células a voltarem a
expressar genes típicos de células embrionárias, introduzindo-se
cópias extras desse gene nas células.

Polpa

A equipe da USP empregou
de forma inédita no Brasil
técnicas de reprogramação
celular vencedora do Nobel
de Medicina de 2012.

Célula-tronco

Gene
ativado

Um nome, várias doenças

Os chamados transtornos de
espectro autista (TEA) são uma
porção de distúrbios diferentes que
envolvem sintomas como dificuldade
de interação social, problemas de
comunicação e comportamentos
repetitivos. Normalmente esses
sinais surgem nos primeiros
anos de vida. Acredita-se que
fatores ambientais e genéticos
estejam por trás.

Alterações em
mais de 300 genes
estão associadas
aos TEA.

Célula
pluripotente

da matéria-prima
01 Coleta
Os cientistas extraíram células-

tronco da polpa do dente de leite
de pacientes com autismo.

Meio de
cultura
Novo neurônio

cérebro autista
04 Um
em funcionamento

um neurônio no laboratório
03 Surge
Depois desse processo, todo o programa de

Os neurônios recém-formados carregam a
informação genética do paciente com autismo.
Os cientistas podem estudar seu funcionamento,
a comunicação entre eles e testar remédios.

Comunicação
entre neurônios
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regulação gênica passa a funcionar como
em uma célula embrionária e ela se torna
pluripotente para valer.
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GERAÇÃO DE ÓRGÃOS EM LABORATÓRIO

A escassez crônica de órgãos para transplante motiva pesquisadores em todo o mundo a encontrar alternativas. Células-tronco podem vir a permitir que se crie um órgão sob
medida e personalizado para um determinado paciente, sem
fila de espera e sem risco de rejeição. Bastaria coletar as células-tronco de um paciente e direcioná-las para a formação
do órgão de interesse. Por ter o genoma do próprio paciente, o
órgão formado seria imunologicamente compatível, ou seja,
não haveria risco de rejeição pelo organismo.

talidomida, que há cerca de 60 anos foi vendido em mais de
40 países como sedativo, até ser descoberto que é teratogênico se ingerido durante a gravidez. Esse efeito, no entanto,
não é visto em roedores. Já a aspirina e a cafeína, seguras em
humanos, afetam gravemente os fetos de ratos e camundongos. As células-tronco podem revolucionar essa etapa
de testes. Elas podem ser usadas para gerar o tecido ou órgão de interesse (um coração, por exemplo) e também para
testar efeitos sistêmicos (efeitos colaterais em outros órgãos
do corpo, como fígado ou coração) de novos medicamentos.

O desafio no momento é descobrir como
direcionar as células-tronco para formar
o órgão de interesse. Cada órgão humano é uma estrutura complexa, composta
por diferentes tipos celulares. Cientistas
dessa área estudam quais tipos de estímulos fazem com que uma população
de células-tronco se diferencie em tipos
celulares que dão origem aos tecidos
distintos que formam cada órgão.
Uma possibilidade é criar órgãos em impressoras 3D. Essas impressoras estão
se tornando tão sofisticadas que já existem modelos capazes de “imprimir” um
rim humano com todos os seus detalhes. Um rim de plástico, no entanto, não
é funcional. Uma saída pode ser imprimir
órgãos usando células-tronco como
“tinta”. Para estruturas mais simples, isso
já é realidade: centros de pesquisa já podem usar pequenas porções de fígado
produzidas dessa maneira para testes
de toxicidade de novos medicamentos.
Testes de medicamento podem vir a ser uma das aplicações
mais importantes de órgãos gerados em laboratório. Todos os
dias, novos medicamentos são descobertos em todo o mundo. Investigar o seu potencial terapêutico, no entanto, não é
tarefa fácil. Uma droga só pode ser administrada em humanos
depois de passar por diversos testes in vitro e em animais. O
problema é que esses testes têm limitações importantes, e
isso significa risco à vida e saúde humanas.

Será possível descobrir que uma droga tem efeito tóxico sobre
o fígado, por exemplo, sem que nenhum voluntário humano
precise ficar doente. Mais drogas podem ser testadas dessa
maneira, tornando mais fácil e rápida a descoberta de novas
medicações eficazes e seguras.
E os usos de órgão artificiais podem ir além da saúde: empresas
de cosméticos têm muito interesse em desenvolver pele artificial em laboratório. Uma dessas empresas foi capaz de desenvolver uma pele que produz sua própria melanina e células
de defesa. O objetivo é produzir um sistema tão semelhante à
pele real que não seja mais necessário fazer testes em animais
ou expor humanos a riscos desnecessários, como a exposição
à radiação ultravioleta para testar a eficácia de filtros solares.

Testes in vitro não capturam a complexidade dos órgãos humanos e sua interação com o restante do organismo. Testes
em animais são feitos para contornar esse problema, mas
muitas drogas que são eficazes e seguras em animais não
são adequadas para humanos. Veja o caso do medicamento
13
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DENTE DE LEITE:
São poucas oportunidades
para proteger o futuro
do seu filho!

O armazenamento das
células-tronco do dente de
leite é uma forma de proteger
o futuro do seu filho, ampliando
o acesso a tratamentos
inovadores e ao futuro
promissor que a medicina
regenerativa guarda.
Proporcionar uma segurança
extra para a saúde das crianças
nunca é demais! Com um único
dentinho você protege seu filho
por toda a vida.

Saiba mais em:

www.r-crio.com
19 3114.6400

A R•Crio é o único laboratório no Brasil especializado na coleta das células-tronco
provenientes da polpa do dente de leite. Contamos com uma equipe altamente
qualificada, com formação em universidades de ponta e centros de pesquisa de
referência nacional e internacional.

Confie na R•Crio para cuidar deste futuro.
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