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Tratar Esclerose Múltipla Com Células-Tronco É Mais E�caz Que

Medicação

Tratar esclerose múltipla com células-tronco é
mais e�caz que medicação

Transplante de células da medula óssea do próprio
paciente também custa menos do que usar
medicação

Por Redação (https://jornal.usp.br/author/redacao/) -
Editorias: Ciências Biológicas
(https://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-
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O transplante com células-tronco da medula óssea do
próprio paciente para combater a esclerose múltipla
é mais eficaz do que a medicação disponível no
mercado. Esta é a conclusão de estudo feito por
pesquisadores do Brasil, Suécia, Inglaterra e Estados
Unidos.
Leia a reportagem completa
em: https://jornal.usp.br/ciencias/cienciasbiologicas/tratar
esclerosemultiplacomcelulastroncoemaiseficazque
medicacao/ (http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias
biologicas/trataresclerosemultiplacomcelulastroncoemais
eficazquemedicacao/)
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Sobre

O Estatuto original da ACIESP, fundada em 1974, passou por

reforma signi�cativa em 2006, inclusive, para atender à Lei

10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Novo Código Civil Brasileiro. A

aprovação da reforma deu-se na Assembléia Geral realizada em

21/12/2006. Algumas modi�cações foram introduzidas por

solicitação do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da

Comarca de São Carlos. Nova reforma foi proposta em 2009,

com a justi�cativa reproduzida a seguir. Na Assembléia Geral de

30/03/2009, cinco das oito propostas foram aprovadas,

originando o Estatuto atual, registrado no 6º Registro de Títulos

e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da capital de São Paulo.

Facebook

https://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-biologicas/
https://jornal.usp.br/editorias/ciencias/ciencias-da-saude/
http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-biologicas/tratar-esclerose-multipla-com-celulas-tronco-e-mais-eficaz-que-medicacao/
javascript:history.back()


08/06/2018 tratar esclerose múltipla com células tronco é mais eficaz que medicação - ACIESP

http://www.acadciencias.org.br/news/2019/tratar-esclerose-m%C3%BAltipla-com-c%C3%A9lulas-tronco-%C3%A9-mais-eficaz-que-medica%C3%A7%C3%A3o

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Aciesp Ciências
510 curtidas

Curtir Página Enviar mensagem

Academia de Ciências do Estado de SP 

Rua da Praça do Relógio, 109, Bloco K-Sala 307B - Prédio da

Administração Central 

CEP: 05508-050 

Cidade Universitária – São Paulo – SP 

Tel: + 55 11 3091.4464  

Email: aciesp@acadciencias.org.br

(mailto:aciesp@acadciencias.org.br)

Contato

(https://goo.gl/maps/ZzIks)

© Copyright 2018 ACIESP (). All

Rights Reserved. (HTTP://WWW.FASTINFO.COM.BR)

https://www.facebook.com/ACIESP/
https://www.facebook.com/ACIESP/
https://www.facebook.com/ACIESP/
mailto:aciesp@acadciencias.org.br
https://goo.gl/maps/ZzIks
http://www.acadciencias.org.br/news/2019/tratar-esclerose-m%C3%BAltipla-com-c%C3%A9lulas-tronco-%C3%A9-mais-eficaz-que-medica%C3%A7%C3%A3o
http://www.fastinfo.com.br/

