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Há muito tempo, células-tronco são 
estudadas por cientistas e médicos ao 
redor do mundo, o que tornou possível 
identificar a grande importância delas para 
a recuperação do corpo humano e adquirir 
conhecimentos valiosos para o bem-estar 
da nossa sociedade. 

Neste eBook, contamos um pouco sobre as 
células-tronco e seu papel na vida das novas 
gerações.

INTRODUÇÃO

Falar em células-tronco significa falar em avanço na 
medicina. Apesar de parecer um método distante, 
o tratamento à base dessas células já é realidade 
hoje em dia. Os benefícios que o armazenamento 
de células-tronco pode proporcionar para a saúde 
a médio e longo prazo são resultados de anos de 
pesquisa que darão às novas gerações a oportunidade 
de tratar doenças até então consideradas incuráveis.

O TRATAMENTO DE UM FUTURO
QUE JÁ COMEÇOU
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•  Não são especializadas. Por isso, são chamadas de “indiferenciadas”.

• Devido à capacidade de autorreplicação, são capazes de se multiplicar, gerando outras células idênticas à 
original. Por isso conseguimos obter uma grande quantidade de células a partir de um pequeno fragmento de 
tecido de cada indivíduo.

•  Elas têm a capacidade de se transformar em outras células especializadas, o que é chamado de “potencial de 
diferenciação”. 

As células-tronco do corpo humano são aquelas com capacidade de autorreplicação, isto é, elas podem gerar uma 
cópia idêntica de si mesmas, além de terem o potencial de diferenciar-se em vários tecidos.

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS DAS
CÉLULAS TRONCO

Células do músculo

Células do tronco

Células do intestino

Células do fígado

Células cardíacasCélulas nervosas

Células do sangue
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As células-tronco podem ser encontradas na polpa do dente de leite e armazenadas para futuras necessidades. 
Umas das vantagens dessas células é que elas podem dar origem a muitos tipos diferentes de tecidos, e os 
protocolos para isolamento e expansão desse tipo de células-tronco são consolidados, sendo possível preservá-
las e multiplicá-las em laboratório durante o tempo que for preciso. 

As células-tronco da polpa do dente de leite 
oferecem algumas vantagens extras para a saúde 
do seu filho, como: 

• O fato de serem células jovens, com um potencial 
de diferenciação e multiplicação maior do que as 
células-tronco mais velhas. 

• A possibilidade do seu filho utilizar as próprias 
células no caso de tratamentos futuros, o que reduz 
os riscos de rejeição pelo organismo.

• O procedimento de coleta é pouco invasivo, evitando 
uma experiência desagradável para as crianças.

• Elas podem ser multiplicadas e utilizadas em mais 
de uma ocasião.

Iniciamos nosso trabalho por acreditar que tomar medidas que melhorem a qualidade de vida já não é mais um 
sonho, mas sim uma realidade. Muito mais do que tecnologia inovadora em saúde, trazemos conosco o despertar 
de um futuro que parecia distante e, graças a anos de pesquisas, está cada vez mais próximo.

Proteja o seu filho em todas as fases da vida. Invista em sua saúde com a preservação das células-tronco!

Para saber mais, baixe nosso eBook
“Tratamentos com células-tronco: uma realidade acessível”.

DENTE DE LEITE COMO FONTE DE 
CÉLULAS-TRONCO

HÁ UM FUTURO MELHOR A FAVOR DAS
NOVAS GERAÇÕES
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