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Porquê este encontro?

Medicamentos biológicos, ou modificadores da resposta biológica, são
medicamentos geneticamente modificados a partir de um organismo vivo,
como os vírus, genes ou proteínas, para simular uma resposta natural do
corpo à infeção e tratamento. Os medicamentos biológicos têm como alvo
as proteínas, células e vias responsáveis   pelos sintomas e sinais e doenças
autoimune/inflamatórias ou oncológicas. O desenvolvimento destes
medicamentos tem conhecido um tremendo avanço tecnológico, científico e
clínico.

 
Objetivo principal:

Conhecer os avanços dos medicamentos biológicos e aplicá-los na prática
clinica e farmacêutica requer uma atualização científica constante e que
aborde as tendência e as questões mais importantes deste campo
especifico da terapia.

 
Metodologia:

Ouvir e partilhar as experiências vividas na linha da frente e as decisões
tomadas em relação à implementação dos biossimilares e a política de
utilização de outros medicamentos biológicos.

Comissão Organizadora 
Direção e corpos sociais da SPFCS

 
Coordenação Científica:

Prof. Doutor João Gonçalves
 
 

Chairwoman:
Joaquina Sanganha

 
 



09:15H – Sessão de abertura
Jorge Aperta - Presidente da SPFCS
João Gonçalves - iMed-Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
Joaquina Sanganha - Chairwoman

09:30H – Para onde caminha terapia biológica? 
 João Gonçalves, Lisboa

10:15H – A regulamentação acompanha a evolução da terapêutica biológica? 
Fátima Ventura, Lisboa

11:30H – Novas formulações dos biossimilares: Analise SWOT em
Gastroenterologia 
Fernando Magro, Porto 
João Goncalves, Lisboa

12:15H – A Nossa Visão - Sessão Sandoz

13:00H - Pausa

14:30H – A Nossa Visão - Sessão Novartis

15:15H – Cruzamento da imunologia e terapia biológica na dermatologia 

16:00H – Estudos farmacoepidemiológicos nos medicamentos biológicos 
Filipa Duarte Ramos, Lisboa

17:15H – Qual a importância dos biomarcadores na medicina de precisão? 
Pedro Borralho, Lisboa

18:00H –Os efeitos adversos na terapia biológica. Qual a importância?
Margarida Falcão, Lisboa

18:30H – Qual a importância do Laboratório de simulação na terapia
biológica? 
Hélder Mota Filipe, Lisboa

19:15H – Encerramento do Encontro
Jorge Aperta
João Gonçalves
Hélder Mota Filipe


