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Resumo  
TERAPIA CELULAR NA DPOC: EXISTEM PERSPECTIVAS? 
Dias, Rhaisa Bernardes Silva; Laizo, Artur; de Souza, Iury Antônio; Palhares, Eliene Carolina 
Lourenço; Andrade, Stella Maria Cerqueira; Stefanon, Wanessa Carvalho da Matta. 
Grupo de Estudos sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – GEDPOC 
Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC - JF 
Introdução: As células-tronco são alvo de pesquisas pela sua capacidade de autoduplicação e 
por originar células diferenciadas. Os estudos realizados para o combate de patologias 
através da terapia celular são inúmeros e grande parte dos resultados são positivos. A Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC é uma doença progressiva e irreversível, que pode ser 
entendida como um estado patológico caracterizado pela limitação da troca gasosa. O número 
de relatos tendo o pulmão como objeto de estudo na terapia celular não é expressivo, porém 
há dados que evidenciam a migração de células-tronco da medula óssea para o pulmão em 
diferentes situações experimentais. No caso da DPOC, o enfoque com a terapia celular é o 
enfisema. Objetivo: Esse trabalho apresenta como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 
sobre as perspectivas da terapia celular na DPOC. Metodologia: Este é um estudo de revisão 
bibliográfica, baseado, principalmente em dois artigos oriundos do Jornal Internacional de 
DPOC e da Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, além de pesquisas em sites 
como Scielo, PubMed, biblioteca Cochrane. Resultados: Os resultados obtidos indicam que os 
métodos utilizados para terapia celular em pacientes com enfisema são bastante seguros e 
que existe a possibilidade de uma aplicação da terapia celular à longo prazo para a 
estimulação da regeneração pulmonar. Conclusão: Conclui-se que existem boas perspectivas 
para a terapia celular na DPOC, porém requer muitos estudos ainda. 
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