
Home
Sobre o Campus »
Unidades »
Serviços »
Eventos
USP na Mídia »
Expediente
Newsletter
Fale Conosco

Navigation
11 de agosto de 2016   Cursos e Palestras   Nenhum comentário

Novos tratamentos da doença falciforme
Dia 15 de agosto, às 11 horas, tem a palestra New pathophysiologically-based treatments of sickle cell disease, com o professor Jacques Emile
Alphonse Elion, da Université Paris Diderot – Institut National de la Transfusion Sanguine, na França.

A atividade faz parte da parceria acadêmica da Universidade de São Paulo com a Université Paris Diderot, da França, e para fortalecer ainda mais
esta parceria, em 2015 foi criada a Rede de Pesquisa Internacional em Hematologia envolvendo professores, pesquisadores e alunos de pós-
graduação para o desenvolvimento de projetos em anemia falciforme, transplante de medula óssea e falência hematopoética.

A colaboração envolve tanto a pesquisa básica no laboratório, quanto a pesquisa clínica para o desenvolvimento de novos diagnósticos e
tratamentos para pessoas que sofrem dessas doenças.

O evento é uma promoção do Centro de Terapia Celular (CTC), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid), apoiado pela Fundação de
Amparo a do Estado de São Paulo (FAPESP). É gratuito, aberto ao público e sem necessidade de inscrição. Será realizado no Anfiteatro Vermelho
do Hemocentro de Ribeirão Preto, que fica na Rua Tenente Catão Roxo, 2501

Mais informações: (16) 2101-9350

Por: Crislaine Messias
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