Me Chamo
Shamir José

Sou portador de Tumor de Wilms

Neoplasia maligna do rim - CID: C64
(Câncer no Fígado)
O tumor de Wilms é o principal tumor renal na infância e ocorre em mesma freqüência entre
os sexos e em todas as raças. Uma característica importante é este tumor estar associado a
malformações congênitas, sendo as mais comuns as relacionadas ao trato genito-urinário, além da hemihipertrofia (um lado do corpo, direito ou esquerdo, cresce mais que a outra) e a
aniridia (ausência da íris). Alterações genéticas já foram bem documentadas relacionadas ao
aparecimento do tumor de Wilms.
No câncer infantil, assim como nos adultos, o tratamento está baseado no uso de quimioterapia associada à cirurgia e radioterapia. Porém, existe uma diferença crucial do tratamento de
jovens em relação aos adultos: não podemos nos esquecer que estamos tratando pessoas em
fase de crescimento e desenvolvimento. A radioterapia e mesmo o uso de várias drogas tóxicas ao organismo podem levar, a longo prazo, a conseqüências desastrosas para o futuro da
criança como baixa altura ou até mesmo um segundo câncer. Isto torna ainda mais desafiador
a luta contra o câncer e estimula a procura de novos métodos de tratamento mais eficientes e
menos agressivos.

DOAÇÕES:
Bco: Itaú
Ag: 0477
C/c: 85004-4

Além disso, o portador de tumor de Wilms tem uma alimentação especial, rico em proteínas,
sendo necessário o uso de suplemento alimentar, e também uma dieta rica em frutas. Infelizmente sua mãe não consegue atender a todas essas necessidades, devido a dificuldades financeiras, a mãe do Shamir tem mais 4 filhos, paga aluguel de R$ 450,00 em Campo Grande, e
para arcar com essas despesas, recebe apenas o Benefício do INSS, que é de 1 salário mínimo.
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Shamir Jorge - 8 anos

Shamir com a mãe e irmãos recebendo doações !

