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Unicamp
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

A experiência acumulada no Hemocentro fez com que a Unicamp fosse convidada a integrar um
grupo internacional de apoio à Organização Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo de elaborar

um guia de conduta para que todos os países possam ampliar e aprimorar as formas de
diagnóstico, tratamento e pesquisa sobre doenças da hemoglobina, notadamente a anemia

falciforme e a talassemia. Ao mesmo tempo, Hemocentro e Hospital das Clínicas preparam-se
para introduzir uma nova técnica de tratamento para a leucemia aguda: o transplante

haploidêntico, onde os doadores de medula óssea não precisam ser totalmente compatíveis.
Parte do Hemocentro, também, um alerta a médicos e autoridades para a falta de vitamina B-12,
tanto no organismo como nas farmácias, o que tem contribuído para casos novos e irreversíveis
de anemia megaloblástica e distúrbios neurológicos relacionados à gastrite na população idosa.
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