
  

       Projeto A Fada do Dente 
                                       Investigação dos fenótipos neuronais de pacientes  

com Síndrome de Rett no Brasil 
 

 

O “Projeto A Fada do Dente” é uma parceria entre a Universidade de São Paulo (USP, São Paulo, SP, Brasil) e a 
Universidade da Califórnia (UCSD, San Diego, CA, EUA), sob a coordenação dos professores doutores Alysson Renato 
Muotri (UCSD) e Patricia Cristina Baleeiro Beltrão Braga (USP). O objetivo deste projeto é usar células de pacientes previ-
amente diagnosticados com a Síndrome de Rett (SR), para melhor compreender os fenótipos neuronais desses pacien-
tes e, posteriormente, testar medicamentos que possam vir a amenizar ou mesmo regredir os sintomas clínicos dessas 
condições. 

A Abre-te entrou junto com os cientistas do projeto como pioneira no Brasil para ajudar a alcançar os objetivos da 
pesquisa, e por isso está contribuindo no auxílio à coleta dos dentes de leite. Participe! 

 

Por que usar os dentinhos de leite? 

Embora este estudo pudesse ser feito com outras células, como as da pele, por exemplo, as células que estão no 
recheio do dente de leite são ótimas para a produção de neurônios, pois têm a mesma origem embrionária que os 
neurônios. O processo no laboratório não é muito simples, mas, quando tudo funciona como previsto, é possível ter os 
neurônios na placa no laboratório. Entretanto, é um processo bem longo, pois são necessários, no mínimo, seis meses 
para que isso ocorra, e, só a partir daí, iniciam-se os estudos propriamente ditos. Além disso, o dente de leite é geral-
mente descartado e não tem mais serventia para o doador, enquanto pode ser extremamente útil para pesquisas rele-
vantes.  

 

Como isso é feito?   

A partir da doação de dentes de leite dos pacientes, as células da polpa do dente serão isoladas, e, então, será possível 
produzir, no laboratório, em uma plaquinha de plástico, neurônios – que são as células do cérebro. Esses neurônios serão 
investigados profundamente no laboratório e comparados com os neurônios de pessoas que não têm SR. Essa comparação 
pode dar uma ideia de como os neurônios de alguém com SR funcionam, e, assim, vão sendo montadas muitas peças do 
quebra-cabeça para tentar entender como a SR se manifesta. Em um segundo momento, poderão ser testados medica-
mentos nesses neurônios, também em laboratório, e será verificado qual medicamento poderá ter efeito benéfico. Para 
fazer tudo isso, é muito necessária a ajuda de pais ou responsáveis pelos pacientes, pois é a partir da doação desses dentes 
de leite que poderá haver avanços efetivos nas pesquisas científicas.  

 

Quem pode participar do projeto?  

Todos os pacientes que tiverem diagnóstico clínico concluído por profissional especialista e que tenham o laudo 
desse diagnóstico (não servem casos de suspeita diagnóstica, sob o risco de interferir nos achados do estudo). O ideal 
é que o paciente com SR tenha o diagnóstico molecular da mutação no Gene MECP2, CDKL5 ou FOGX1.  

É importante salientar que o projeto é eminentemente de pesquisa, e não faz diagnóstico a partir do dente 
doado! Por isso, muitos pais nos perguntam sobre o resultado do exame depois que doam o dentinho, mas nós não 
temos um resultado individual para fornecer, pois estamos fazendo pesquisas para entender a SR, e assim buscar ferra-
mentas para amenizar seus sintomas.  

 



  

Quem não pode participar do projeto?  

Indivíduos que não tenham diagnóstico clínico concluído de SR por profissional especialista na área e respectivo 
laudo. Indivíduos que não tenham mais dentes de leite. 

 

Quantos dentes são necessários? É possível doar mais que um?  

Pode ser um só, mas, às vezes, é necessário mais que um, ou mesmo vários. Isso porque a boca é um ambiente 
cheio de bactérias que fazem parte da flora normal e, por isso, nem sempre conseguimos obter as células no primeiro 
dente (especialmente se esse dente apresentar cárie ou muito tártaro, o que inviabiliza a doação), e são necessários 
outros dentinhos para tentar o mesmo procedimento, que é bastante complexo. Portanto, as famílias podem mandar 
a quantidade de dentinhos que puderem, sempre identificando corretamente o paciente, e sempre atendendo as dire-
trizes (abaixo) para a remessa desse dentinho. 

 

As famílias terão alguma despesa para participar do projeto? 

Para participar do projeto, a única despesa a ser arcada pela família será a taxa de correio (preferencialmente na 
modalidade Sedex 10) para a remessa do dentinho devidamente preparado no kit que será encaminhado, conforme as 
diretrizes abaixo. Se a família preferir, pode também levar o dente diretamente ao laboratório da Professora Patricia na 
USP, na cidade Universitária. É só combinar previamente com a Abre-Te.  

 

Em quanto tempo essa pesquisa trará algum resultado? 

Ciência nunca é precisamente controlada pelos cientistas que, por isso, passam suas vidas investindo muito de seu 
tempo na busca de descobertas que possam ajudar os outros. Esse é o objetivo maior do projeto, que não será inter-
rompido até que traga alguma descoberta que possa de fato ajudar pacientes com SR. Esse é o objetivo de vida desses 
cientistas. 

O primeiro passo, que é o que está sendo feito agora, é tentar entender essa doença. Isso leva alguns anos. De 
toda forma, usando o modelo proposto para este projeto, com certeza haverá mais informações sobre essa doença nos 
próximos três anos do que as que foram geradas nos últimos 20 anos.  

Com o otimismo e competência dos pesquisadores, acredita-se que em cinco anos já haverá muita informação e 
algumas medicações candidatas para teste clínico em pacientes. 

MAS ATENÇÃO! ESTE PROJETO NÃO É UM TIPO DE EXAME QUE VAI TRAZER QUAISQUER RESULTADOS INDIVIDU-
AIS PARA O PACIENTE! A DOAÇAO DOS DENTINHOS DE LEITE SERVIRÁ PARA PESQUISA, CUJOS RESULTADOS, CONFORME 
ACIMA, PODERÃO BENEFICIAR TODAS OU ALGUMAS PESSOAS COM SR DE UMA MANEIRA GERAL, MAS NÃO INDIVIDU-
ALIZADA.  

Portanto, caso você venha a doar o(s) dente(s) de seu filho ou de sua filha, não adianta insistir sobre o resultado 
específico do(s) dentinho(s) doado(s). Cada avanço no projeto será devidamente divulgado no site do projeto ou no site 
da Abre-Te. Basta acompanhar! 

 

  



  

DIRETRIZES PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME DE RETT 

PARTICIPAREM DO PROJETO A FADA DO DENTE 
 

Se a sua filha com Síndrome de Rett ainda possui dentes de leite e você deseja participar do Projeto A Fada 
do Dente / Síndrome de Rett (conforme informações anteriores): 

1) Solicite para a Abre-Te a ficha de Anamnese / A Fada do Dente (mas só solicite se você tiver mesmo a 
intenção de participar do projeto). 

2) Preencha todos os dados solicitados, pois eles serão fundamentais para entender a Síndrome de Rett. 

3) Devolva a ficha devidamente preenchida para a Abre-Te (essa ficha receberá um número que orientará 
todos os outros passos), junto o laudo do diagnóstico clínico e, se houver, o laudo da Pesquisa Molecular 
para Síndrome de Rett; 

4) Quando você perceber que o dentinho de leite está mole, entre imediatamente em contato com a Abre-
Te, pelo telefone (11) 5083-0292 ou pelo endereço eletrônico abrete@abrete.org.br, para solicitar o kit para 
a coleta e acondicionamento correto do dente a ser doado. 

5) Esse kit que você receberá contém um tubo com um líquido rosa claro, gelo reciclável (em saquinhos) e 
um termo de doação do dente. Logo que receber o kit, guarde o tubo com o líquido na geladeira e o gelo 
reciclável no freezer. NUNCA GUARDE O TUBO COM O LÍQUIDO ROSA NO FREEZER! 

3) Quando o dente cair, você deverá colocá-lo rapidamente dentro do frasquinho fornecido e guardá-lo na 
geladeira até o momento do envio, que deve ser feito o mais rapidamente possível. 

4) Até no máximo 24 horas depois, você deverá: 

a) retirar o kit (caixinha de isopor) do freezer, com os saquinhos de gelo reciclável congelados, e insirir o tubo 
com o líquido rosa claro na caixinha de modo protegido entre os saquinhos congelados; 

b) selar a caixinha de isopor com durex;  

c) entregar o dentinho acondicionado de acordo com as instruções que seguirão com o kit e o termo de 
doação devidamente assinado diretamente no Laboratório do Projeto A Fada do Dente (endereço abaixo); 

d) ou enviar, VIA SEDEX 10, o dentinho acondicionado de acordo com as instruções que seguirão com o kit e 
o termo de doação devidamente assinado para: 

 

 

 

PROJETO A FADA DO DENTE 
LABORATÓRIO DE CÉLULAS-TRONCO 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA -FMVZ 
Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva 87 
Cidade Universitária 
05508-270 – São Paulo – SP  
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ATENÇÃO: SEJA RÁPIDO! O PRAZO IDEAL PARA RECEBIMENTO PELO LABORATÓRIO DO DENTINHO DOADO 
É DE 48 HORAS A PARTIR DA QUEDA DO DENTE, DE MODO QUE SEJAM MAIORES E MELHORES AS CHANCES 
DE AS CÉLULAS DA POLPA DO DENTE AINDA ESTAREM VIVAS, PARA QUE POSSAM SER EXTRAÍDAS DA 
FORMA MAIS EFICAZ POSSÍVEL.  

 

DICAS IMPORTANTES 

- Nunca congele o dente, mantenha-o sempre na geladeira. 

- Nunca deixe o dente secando, pois isso mata as células que estão no interior do dente.  

- Se acontecer de o dente cair num local que você esteja sem o kit “Projeto a Fadado Dente”, coloque-o num 
copo ou recipiente contendo água filtrada e, se possível, deixe-o na geladeira e, assim que puder, transfira-
o para o frasquinho fornecido e providencie a remessa / entrega do dente doado.  

- Esta pesquisa possui aprovação de comitê de ética científica. Junto com o kit, você receberá o “termo de 
consentimento livre e esclarecido” que você deve ler, questionar caso tenha dúvidas e assinar no momento 
da doação. Esse termo garante ao doador que seus dados permanecerão em sigilo e o dente doado somente 
será usado para os fins deste projeto.  

- Para famílias de crianças com TEA que também queiram participar do projeto, o contato deverá ser feito 
diretamente com os pesquisadores do projeto, e não via Abre-te. Acessem o site para obter as informações 
necessárias:  www.projetoafadadodente.com.br. 

 

 

Obrigada por participar deste projeto! 
 

http://www.projetoafadadodente.com.br/

