Vacinas obtidas por biotecnologia
de ADN recombinante
07 de Dezembro de 2009 – 18h30 às 21h00
Objetivos
Esclarecer os diferentes modelos de vacinas pela técnica de ADN recombinante, a
sua importância na segurança, eficácia e qualidade, bem como contribuir no
entendimento da produção de vacinas em doenças emergentes, como influenza A
(H1N1) segundo as perspectivas da Organização Mundial de Saúde.
A quem se destina
Farmacêuticos, médicos, veterinários e profissionais de corporações interessados
em conhecer as novas metodologias de produção de vacinas
Programação

18h30 – Recepção e credenciamento
19h00 – Abertura – Academia Nacional de Farmácia e Sindusfarma
19h15 – Palestra: A importância de produção nacional e internacional de vacinas
obtidas por biotecnologia de ADN recombinante:
- Histórico de catástrofes mundiais;
- A segurança nacional e cooperação internacional como motivação para
investimentos;
- As vacinas já consolidadas para uso humano;
- As novas tecnologias para desenvolvimento de vacinas através de metodologia
ADN recombinante;
- O mercado nacional e mundial de vacinas para programas de imunização;
- A visão de futuro para as vacinas de uso humano.
20h45 – Perguntas e respostas
21h00 – Encerramento

Ministrantes
Marco Antonio Stephano - possui graduação em Medicina Veterinária pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Farmacologia pela
Universidade Estadual de Campinas (2000) e doutorado em Tecnologia Bioquímico
Farmacêutica pela Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é professor
doutor da Universidade de São Paulo. É professor da disciplinas de Supervisão
Industrial e Garantia da Qualidade e também Soros e Vacinas.

Data/Horário e Local
Data: 07 de Dezembro de 2009
Horário: 18h30 às 21h00
Local: Sede do Sindusfarma
Endereço: Rua Alvorada nº 1280 - Vila Olímpia
Estacionamento: Rua Casa do Ator, 975 e Rua Caetano Velasco S/N
Organização
Este evento foi organizado pela ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA, com base no Protocolo
de Entendimentos firmado com o SINDUSFARMA - Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos no Estado de São Paulo

