
 

Conferência: 

RADIOFÁRMACOS USADOS NO DIAGNÓSTICO  

E TERAPÊUTICA HUMANA 

Dia: 08 de Março de 2010 – 18h30 às 21h00 

Objetivos 

Esclarecer os diferentes tipos de rádiofármacos e preparações radiofarmacêuticas utilizados 

para fins de diagnóstico e terapêuticos, com enfoque na eficácia, segurança e qualidade, bem 
como contribuir no entendimento da produção, controle e utilização em doenças 
emergentes, 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 substâncias ativas e medicamentos com radiofármacos 

Programação 
 

18h30 - Recepção e credenciamento 
 
19h00 - Abertura - Academia Nacional de Farmácia e Sindusfarma 
 
19h15 - Palestra: A importância  de produção nacional e internacional de radiofármacos e 
preparações radiofarmacêuticas: 
 

- Histórico do uso de radiofármacos no diagnóstico e terapia humana; 
- Os radiofármacos de uso humano já consolidados; 
- As novas tecnologias para desenvolvimento de radiofármacos; 
- O mercado nacional e mundial de preparações radiofarmacêuticas;  
- Os radiofármacos e aspectos relacionados com a segurança nacional. 
- A visão de futuro para os radiofármacos e preparações radiofarmacêuticas de uso 
humano. 

 

20h45 - Perguntas e respostas 
 
21h00 – Encerramento 

 



Ministrantes 

José Carlos Barbério - Prof. Titular aposentado da FCF/USP; Pesquisador e Ex-Chefe da 
Divisão de Radiofarmácia do IEA e IPEN; Foi Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
USP. 

Marycel Figols de Barboza - Farmacêutica.Mestre em Ciências pela Universidade de São 
Paulo. Especialista em Radiofarmácia e Controle de Qualidade de Radiofármacos. Farmacêutica 
Responsavel pela Produção. Exerce suas atividades no IPEN. 

Data/Horário e Local 

Data:  08 de Março de 2010  
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 

 
 

 


