Em 2021…
Com o que trabalhamos?
Desenvolvemos projetos científicos com enfoque

em tumores pediátricos.

Com quem trabalhamos?
Investimos na formação de recursos humanos

especializados na pesquisa em câncer

infantojuvenil, além de colaborar com outras

instituições nacionais e internacionais.

Como divulgamos nosso trabalho?
Apresentamos os resultados dos projetos para a

comunidade científica por meio de artigos e

apresentações em congressos.
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Livro PROATO – Programa de Atualização
em Traumatologia e Ortopedia

A equipe de pesquisa contribuiu com a ciência na

publicação de um capítulo de livro intitulado “Tu-

mor de Células Gigantes Ósseo”, na qual contou com

a colaboração dos membros:

Dr. Ricardo Becker - médico cirurgião ortopédico oncológico

Julie F. C. Santos - enfermeira de pesquisa, coordenadora de

pesquisa clínica

Dr. Armando de Abreu - médico radiologista

Dr. Luiz Eduardo M. Teixeira

- médico cirurgião ortopédico

Dr. Pedro Bandeira Aleixo - médico patologista.

O tumor de células gigantes (TGC) foi descrito pela primeira vez em

1818 por Cooper. O TGC representa aproximadamente 5% dos tumores

ósseos primários e mais da metade dos casos acometem indivíduos

entre os 20 e os 50 anos.

Cerca de 3 a 5% dos casos podem apresentar metástases pulmonares e,

apesar de ser um tumor benigno, tem um potencial elevado de

destruição óssea no sítio primário da lesão. A agressividade local

característica do TGC pode ser responsável por sérios problemas

funcionais nos pacientes. Isso se deve à frequente localização nas

epífises de ossos longos, ou seja, em regiões periarticulares como as

do joelho, punho, quadril, ombro, entre outros.

Para mais informações clique aqui
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