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INTRODUÇÃO

Em alguns de nossos materiais, explicamos que a criopreservação é o processo de preservação de células-
tronco, e que a R•Crio é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 10 anos de pesquisas na área 
médica e patente própria para o processo de criopreservação. 

NESTE EBOOK, VOCÊ VERÁ 10 BENEFÍCIOS DE PRESERVAR 
CÉLULAS-TRONCO DO DENTE DE LEITE DE SEU FILHO!



3

BENEFÍCIO 01

BENEFÍCIO 02

Hoje em dia existem bancos públicos e bancos 
privados de armazenamento de células-tronco. 
Os bancos públicos são exclusivos para células do 
sangue do cordão umbilical, enquanto os privados 
também fazem a coleta a partir da polpa do dente de 
leite ou de dentes permanentes, por exemplo. 

As células-tronco têm capacidade de auto-
replicação, ou seja, podem ser multiplicadas, 
gerando células idênticas às originais. Graças 
a essa característica, seu filho poderá utilizá-
las para mais de um tratamento, em diversas 
ocasiões ao longo da vida.

ELAS PODEM SER ARMAZENADAS EM BANCOS PRIVADOS

CÉLULAS-TRONCO PODEM SER USADAS EM MAIS
DE UMA OPORTUNIDADE

Por acreditar no futuro das novas gerações, a R•Crio 
faz não só a extração, mas também a expansão e o 
armazenamento dessas células – garantindo que seu 
filho possa utilizá-las sempre que necessário.
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BENEFÍCIO 03

As células-tronco da polpa do dente de leite contribuem para a medicina regenerativa por serem capazes 
de se diferenciar em diversas outras células do corpo, como:

SE TRANSFORMAM EM CÉLULAS DISTINTAS DO CORPO

BENEFÍCIO 04

Veja mais

Atualmente já existem diversos tratamentos em 
estudos – e alguns já sendo aplicados – com o uso 
de células-tronco. Acreditamos que há um futuro 
promissor no ramo da medicina regenerativa, e que 
as novas gerações poderão se beneficiar desses 
avanços de forma única e personalizada. 

EXISTEM DIVERSOS TRATAMENTOS EM ESTUDO
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BENEFÍCIO 05

BENEFÍCIO 06

Quanto mais jovem é uma célula, maior é a 
sua capacidade de replicação e melhor é o seu 
potencial em tratamentos. No caso da medula 
espinhal, por exemplo, as células-tronco já são 
mais “velhas”, ou seja, possuem menor potência 
do que as do dente de leite.

Ao fazer a criopreservação das células-tronco do 
dente de leite de seu filho, você estará preservando 
células próprias dele, ou seja, que contêm o DNA 
dele mesmo. Isso reduz o risco de rejeição pelo 
organismo, aumentando as chances de sucesso 
em tratamentos.

CÉLULAS JOVENS DÃO MELHORES RESULTADOS

ELAS SÃO ÚNICAS
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BENEFÍCIO 07

BENEFÍCIO 08

Existem diversos estudos sobre o uso de células-
tronco para gerar órgãos em laboratórios. Além 
de reduzir as filas de espera por transplantes, os 
órgãos gerados poderão ser utilizados pela própria 
pessoa, também reduzindo os riscos de rejeição 
pelo organismo.

As células-tronco podem ser extraídas a partir de 
qualquer dente de leite, sendo necessário apenas 
um para a coleta. Dessa forma, você tem mais de 
uma oportunidade de garantir um futuro melhor 
para a saúde do seu filho!

É POSSÍVEL QUE ELAS VENHAM A GERAR ÓRGÃOS,
MESMO EM LABORATÓRIO

DIVERSAS POSSIBILIDADES DE COLETA
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BENEFÍCIO 09

BENEFÍCIO 10

Se o seu filho já perdeu todos os dentes de leite, 
ou se você tem dois filhos e um já está na fase 
adulta, existe a possibilidade de extrair células-
tronco dos dentes permanentes (como o siso) 
também! Porém, no caso de poder escolher entre 
os dois, sempre indicamos os dentes de leite, por 
terem um potencial melhor e mais possibilidades 
de tratamentos.

Não só na infância, mas durante toda a nossa 
vida, passamos por situações de riscos à nossa 
saúde. Para seu filho brincar em segurança e para 
garantir um futuro melhor, aposte nas células-
tronco. Os tratamentos em estudo vão desde 
casos mais “leves”, como queimaduras, até 
doenças complexas, como Alzheimer e diabetes.

SEMPRE HÁ ESPERANÇA

UMA VIDA TODA EM SEGURANÇA
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QUALIDADE DE VIDA:
UMA REALIDADE ACESSÍVEL

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.

CONHEÇA A R•CRIO
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R. Cumarú, 204 - Alphaville Empresarial
Campinas/SP, 13098-324

(19) 3114.6400

contato@r-crio.com

www.r-crio.com

Acesse:


