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ABSTRACT
Os dentes são órgãos que desempenham funções que vão desde a
mastigação, sustentação e proteção de tecidos moles até auxílio na
articulação das palavras e também são um importante fator na estética
facial. Os chamados tecidos de suporte dentário que são o alvéolo
dental, o ligamento periodontal, o cemento e a gengiva têm como função
proteger e fixar o dente no osso alveolar. Quando o dente ou algum
dos tecidos de suporte é danificado as técnicas atuais utilizadas na
prática odontológica para tentar recuperá-los ainda não conseguem
repor qualitativamente e quantitativamente todas as estruturas perdidas.
Nesse cenário, os estudos realizados até então com células-tronco
têm se mostrado promissores no tocante a conseguir estimular essas
células a se diferenciarem em estruturas periodontais e até na formação
de um biodente. Um campo da ciência que promove estudos com
células-tronco é a engenharia tecidual que tem como característica a
multidisciplinaridade por unir conhecimentos de Engenharia, Biologia
e Ciências Clínicas com o objetivo de estudar a possibilidade de
restauração funcional e fisiológica de tecidos danificados ou perdidos.
O interesse da bioengenharia na confecção de estruturas dentárias é
justamente pela vantagem de serem acessíveis e não fundamentais a
vida. Independente da técnica utilizada, três elementos são essenciais
na engenharia de tecidos: as células-tronco; uma matriz extracelular
para transporte de nutrientes, oxigênio e resíduos metabólitos; e os
fatores de crescimento que são proteínas que coordenam a morfogênese
dentária. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura
nas principais bases de dados sobre a importância das células-tronco
para o desenvolvimento de uma Odontologia Futurística.Foram utilizados
11 artigos optando pelos idiomas português e Inglês e os termos de
busca incluíam: Odontologia, células-tronco e Engenharia Tecidual. Os
artigos utilizados convergem na ressignificação de que na Odontologia
do futuro será possível realizar na clínica tratamentos de regeneração
tecidual e dental, desde a osteointegração na implantodologia até
na correção de defeitos cranianos externos. Por fim, com bases nos
trabalhos publicados até então é certo que ainda há uma necessidade
de realizar mais estudos e aperfeiçoar as técnicas que utilizam célulastronco com objetivo de aplicação na Odontologia. No entanto, como os
resultados tem se mostrado positivos e devido ao avanço constante do
conhecimento é muito provável que na prática odontológica do futuro,
se possa utilizar células-tronco rotineiramente para o tratamento dos
pacientes.
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