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Mensagem de final de ano, Presidência SBFTE  

Refletindo sobre 2015, agradeço a todos os colegas da Diretoria, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal gestão 2015-2017, SBFTE Jovem, Secretaria SBFTE, colaboradores e sócios 
SBFTE, pelas contribuições e ações junto à nossa Sociedade e que permitiram, ao longo do 
ano, a realização das várias atividades encampadas pela SBFTE a nível nacional e 
internacional. Foi um ano de muitos desafios com a situação política e econômica do país, 
demandando um esforço grande para não esmorecer na luta em diferentes instâncias pela 
educação, ciência e a vida das instituições públicas de ensino e pesquisa no país; um ano que 
também ficará marcado pela perda precoce do colega Ronaldo de Albuquerque Ribeiro, 
amigo, professor e cientista de valor ímpar, cujas marcas da sua alegria, entusiasmo e 
trabalho para a Farmacologia no país e SBFTE serão eternas. Apesar das incertezas 
orçamentárias e a grave crise político-econômica ainda se arrastando em nosso país, vem a 
virada de página para o ano novo e o meu desejo de um 2016 positivo, repleto de 
oportunidades, superação dos atuais desafios e novas conquistas a todos os membros 
associados. O ano novo traz a celebração dos 50 anos de existência da SBFTE, um marco 
significante da nossa história como sociedade e para a farmacologia no país. Atividades 
científicas satélites, vinculadas a Departamentos e Programas de Pós-Graduação em 
Farmacologia em diferentes Instituições no país, além do nosso 48o Congresso Brasileiro de 
Farmacologia e Terapêutica Experimental comemorativo aos “50 anos SBFTE” a ser realizado 
de 4 a 7 de outubro, em Foz do Iguaçu, PR, comporão o que estamos chamando de “Ano da 
Farmacologia”. Será um ano para reunirmos esforços para maior difusão para a sociedade 
civil sobre o que é a Farmacologia e seu papel no processo de desenvolvimento de novos 
medicamentos, ampliarmos a visibilidade de onde se pensa e se faz ciência na área de 
farmacologia no país e refletirmos sobre o futuro e protagonismo da nossa Sociedade para 
avanços de qualidade na pesquisa, na capacitação científica, tecnológica e inovação na área 
de farmacologia no país. Que venha o ano novo! Abraços e os sinceros votos de um feliz 2016 
a todos membros associados. 
 
Profa. Dra. Maria Christina Avellar 
Presidente SBFTE Gestão 2015-2017 
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Notícias 

Presidente da IUPHAR no Congresso da SBFTE 2015 
Tivemos o prazer de ter o 
Prof. Sam Enna como 
convidado do último 
Congresso Brasileiro de 
Farmacologia e Terapêutica 
Experimental realizado em 
Águas de Lindóia. Além de 
proferir a extraordinária 
conferência de abertura do 
Congresso com o título 
Alternative Approach to Lead 
Generation. O Prof. Sam Enna participou de várias outras atividades como 
participação na reunião oficial da Diretoria/Conselho Deliberativo onde 
foram discutidas formas de uma maior interação/participação da SBFTE 
com a IUPHAR. Além disso, o Prof. Sam Enna participou de discussões na 
reunião do Fórum Permanente de Pós-graduação em Farmacologia, dando 
sugestões para a melhora do ensino de Farmacologia nos programas.  

Parceria SBPC/SBFTE promove cobertura 
jornalística do Congresso 2015 
 
Uma importante parceria entre SBPC/SBFTE 
propiciou que o 47º Congresso da SBFTE fosse 
coberto pela jornalista da SBPC, Daniela Klebis. 
Essa importante atividade certamente valoriza e 
difunde ainda mais o Congresso de nossa 
sociedade. As reportagens foram publicadas no 
portal da SBPC e podem ser encontradas em: 
http://www.jornaldaciencia.org.br/e-prioritario-
que-o-governo-escute-o-que-as-sociedades-
cientificas-estao-tentando-dizer-alerta-presidente-
da-sbfte/ 
http://www.jornaldaciencia.org.br/poucos-
medicamentos-novos-foram-descobertos-nos-
ultimos-20-anos-apontam-pesquisadores/ 
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Prêmio JRV 2015 
Durante o 47º Congresso da SBFTE, realizado em Águas de Lindóia, houve a 
apresentação dos cinco trabalhos finalista da 18a edição do prêmio José 
Ribeiro do Vale. Os cinco finalistas, todos doutorandos, foram avaliados pela 
banca composta pelos Profs. Frederico G. Graeff (USP, coordenador), 
Daniela de Almeida Cabrini (UFPR) e Geanne Matos de Andrade (UFC).  
Em primeiro lugar foi premiada Daniele Maria Ferreira (PPG em 
Farmacologia, UFPR) orientada pelos Professores Cristiane Hatsuko Baggio 
(UFPR) e Prof. Rene van den Wijngaard (Tytgat Institute for Liver and 
Intestinal Research, Holanda); com o trabalho intitulado 
Rhamnogalacturonan as a potential therapeutic target for the treatment of 

ulcerative colitis. Em segundo lugar foi premiada Andrea Rodrigues Vasconcelos (PPG em Farmacologia, USP) sob orientação do 
Prof. Cristóforo Scavone (USP) e co-orientação da Profa. Elisa Mitiko Kawamoto (USP) com o trabalho intitulado Age-related 
adaptive effects of intermittent fasting during neuroinflammation. Receberam menção honrosa os finalistas: João Francisco 
Cordeiro Pedrazzi (PPG em Medicina: Neurologia, USP) com o trabalho intitulado Cannabinoids compounds attenuate 
sensorimotor gating disruption induced by amphetamine in mice orienstado pelo Profa. Elaine Aparecida Del Bel Belluz 
Guimarães (USP); Juliana Florenzano Martorelli (PPG em Farmacologia, USP) com o trabalho intitulado Increased TRPA1 mRNA 
expression and antioxidant enzymes activity may contribute to sex differences 
in pulmonary allergic inflammation in young mice prior exposed to ambient 
pollutant 1,2-naphthoquinone orientado pela Profa. Soraia Kátia Pereira Costa 
(USP); e Raquel Dal Sasso Freitas (PPG em Medicina e Ciências da Saúde da 
PUC/RS) com o trabalho Pre-clinical evidence on the benefits of 
docosahexanoic acid on adverse and anti-tumoral effects of cy 
clophosphamide orientado pela Profa. Maria Martha Campos (PUC/RS). Os 
resumos dos trabalhos apresentados podem ser vistos em Resultado do 
Prêmio José Ribeiro do Vale. As duas vencedoras receberam os prêmios 
patrocinados pela Biolab Sanus das mãos do Dr. Márcio Falci. A SBFTE 
parabeniza novamente os participantes pelos excelentes trabalhos e agradece 
a todos que contribuíram para que esse fosse realizado mais uma vez. 

 

48º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental e 21 Congresso Latinoamericano 
de Farmacologia 

O 48º Congresso da SBFTE, que será o evento de comemoração dos 50 anos da entidade, está com a organização a pleno vapor 
e terá como tema Pharmacology in Latin American: Drug Discovery for the Future. Juntamente ocorrerá o 21 Latinamerican 
Congresso f Pharmacology (LATINFARMA) que está sendo organizado pela Associação Latino-Americana de Farmacologia (ALF), 
da qual a Profa. Maria Christina Avellar é a atual presidente.  
 
Marque na sua agenda para outubro e comemore conosco o aniversário da SBFTE em Foz do Iguaçu!! 
 

Keynote Speakers Confirmados 
Dr. Salvador Moncada 
UCL Cancer Institute, 
University College London, UK 
 
Dr. Alberto Montovani 
Research Humanitas, Italy 
Immunology, Vaccines, Public 
Health, and Biomedicine 
 
Dr. Arthur Christopoulos 
Monash University, Australia 
Theme leader: Drug Discovery Biology 

 

http://www.sbfte.org.br/wp-content/uploads/2015/10/PremioJRV2015.pdf
http://www.sbfte.org.br/wp-content/uploads/2015/10/PremioJRV2015.pdf


 

Novos Sócios da SBFTE 
2015 

Resultado da Eleição de um Membro para o 
Conselho Deliberativo 

Na assembleia da Sociedade, que ocorreu no dia 30/09/2015 
durante o 47º Congresso Anual, foram aprovados 06 novos 
sócios efetivos e 43 novos sócios aspirantes. A relação dos 
novos sócios pode ser visualizada em: 
http://www.sbfte.org.br/divulgada-a-lista-de-novos-
associados-a-membros-aspirantes-e-efetivos-da-sbfte/ 

Após solicitação de indicações aos associados de nomes para 1 (uma) 
vaga do Conselho Deliberativo: Foram recebidas 2 (duas) indicações 
como candidatos ao Conselho Deliberativo, a saber: Profs. Drs. Carlos 
F. Mello (UFSM) e Claudia Lucia Martins da Silva (UFRJ). Após eleição 
eletrônica finalizada em 22 de dezembro pp foram recebidos 39 votos 
sendo o resultado o seguinte: Prof. Dr. Carlos F. Mello (UFSM): 25 
votos e a Profa. Dra. Claudia Lucia Martins da Silva (UFRJ): 14 votos. 
Sendo reconduzido para o Conselho Deliberativo o Prof. Dr. Carlos F. 
Mello (UFSM).O resultado pode ser visualizado no endereço: 

http://www.sbfte.org.br/resultado-da-eleicao-para-vaga-no-
conselho-deliberativo-da-sbfte/  
 

 

Homenagem Póstuma 

Encontra-se disponível na webpage da Sociedade a homenagem póstuma ao Prof. Ronaldo Albuquerque Ribeiro, que faleceu no 
dia 01 de outubro durante o 47º Congresso da SBFTE (http://www.sbfte.org.br/homenagem-a-ronaldo-de-albuquerque-
ribeiro/). O Prof. Ronaldo era graduado em medicina (UFC) e doutorado em farmacologia (USP). Atuava como Professor Titular 
de Farmacologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da UFC e Professor e Médico Oncologista Clínico do Hospital Haroldo 
Juaçaba do Instituto do Câncer do Ceará. Foi tesoureiro da SBFTE na gestão 2009-2011. O professor Ronaldo deixa uma 
contribuição enorme para a Ciência Nacional principalmente devido a sua capacidade de formação de recurso humano de 
grande qualidade. Fica a saudade de um grande amigo que certamente engrandeceu nossa sociedade e o nordeste brasileiro.   

 

Opinião 

Some Thoughts Regarding Research and Development of Phosphoethanolamine for Cancer 
By Dr. Daniel Salazar (Chief Science Officer at EMS Pharma) at the invitation of the Newsletter editors 
 
After 25 years with different pharmaceutical companies in the United States, I moved to Brasil last February to work with EMS 
Pharma. Recently, several of my colleagues have shared the story of phosphoethanolamine (PE) that has risen to national 
prominence in Brazil. In fact, even Nature published a news report about this previously unknown potential cancer therapy.1 I 
have been asked my opinion on this controversy and I share it below. 
In doing some quick literature research, I found one study that examined PE’s in vitro effects on some tumor cell lines.2 The 
results found what appears to be tumor cell specific cytotoxicity, potentially by inducing apoptosis, with IC50 greater than 1 
mg/mL. The authors demonstrated some modest increase in life-span in BALB-C mice inoculated with EAT cells following 
treatment with 35 and 70 mg/k ip daily. Another study demonstrated that PE increase the effects of gemcitabine combined with 
cladribine on survival and apoptosis induction in J45.01 cells.3 Therefore, it seems there is some modest evidence that PE has 
anticancer effects. The question facing many is what to do going forward. My understanding is that this compound has been 
administered orally to patients. I would determine the oral bioavailability of the form that has been administered to patients in 
animals, mice and rats, as quickly as possible. If it has poor bioavailability I would stop work.  Given its low potency and with low 
bioavailability it would be very unlikely to be a useful drug. If it was high, then I recommend studying PE alone and in 
combination with several drugs against large panels of cancer cells in vitro.4 These studies typically employ 240-500 cells lines 
with known mutations, RNA expression profiles and copy variants. If PE has good potency either alone or in combination with 
some other anticancer agents one can then correlate the IC50s for cytotoxicity or apoptosis with the genomic markers. These 
results could inform which anatomical cancer types might be most likely to respond and may also provide molecular biomarkers 
to select patients. Only after these steps are completed would I recommend to embark on the costly and risky business of 
development of PE.  
The costs to develop a GMP API synthetic process, a formulation, IND toxicology and last but not least clinical development are 
high. More than likely, over $10 million to complete a Phase I trial that could study patients with 2 types of cancer. Unless PE 
generates really robust efficacy in Phase I, larger and more costly clinical trials would have to be conducted to provide clinical 
proof of concept.  
I hope my thoughts provide some value to the discussion surrounding this PE story. 
 
References 
1 Ledford, H. Nature 527(26): 420, 2015  
2 (http://www.nature.com/news/brazilian-courts-tussle-over-unproven-cancer-treatment-1.18864)  
3 Ferreira, A. et al. Anticancer Research 32: 95, 2012 (http://ar.iiarjournals.org/content/32/1/95.full.pdf+html)  
4 Valdez, B.C. et al. Blood Cancer Journal 4: e171, 2014 (http://www.nature.com/bcj/journal/v4/n1/pdf/bcj201369a.pdf)  
5 McDermott, U. et al. PNAS 104(50):19936, 2007 (http://www.pnas.org/content/104/50/19936.full.pdf?sid=1dbe8f41-4111-

4dd1-904f-fb4add5f0a9c) 
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SBFTE Jovem 

Vislumbrando o horizonte: desenvolvendo habilidades 
de orientador 
 
Uma das primeiras e mais importantes decisões a serem 
tomadas durante a formação da carreira científica é a escolha 
do orientador. Esta pode ser crucial para determinar o sucesso 
ou fracasso em qualquer campo de atuação, mas se torna de 
especial relevância no âmbito da pós-graduação. Se escolher 
um orientador é tão importante para quem está nos primeiros 
passos da pós-graduação, decidir sobre o tipo de orientação 
que deve ser seguida é um dos maiores desafios para os 
jovens cientistas que estão vislumbrando estabelecer seus 
grupos de pesquisas.  
Em 2007, a Nature publicou o “Guia para mentores” (Nature´s 
Guide to Mentors. Lee, A. et al. Nature, v. 447, 2007). Embora 
publicado na década passada, o guia apresenta uma reflexão 
contemporânea sobre a difícil tarefa de “orientar” e “ser 
orientado”. Discutimos aqui alguns aspectos que 
consideramos significativos sobre o guia, no sentindo de gerar 
uma reflexão entre os jovens pesquisadores de nossa 
sociedade sobre os valores e estratégias que podem ser 
aplicados para o desenvolvimento de suas habilidades como 
orientador. 
Orientar exige mais do que discutir protocolos e resultados. É 
necessário ter uma relação mais próxima com o orientando, 
buscando transmitir as bases filosóficas e metodológicas que 
fundamentarão seu pensamento científico e, sobretudo, 
ajudando-o a tomar decisões que construirão sua carreira de 
maneira sólida. É comum orientadores de sucesso manterem 
contato com seus ex-alunos durante toda sua vida acadêmica, 
seja como colega de trabalho, colaborador ou simplesmente 
como amigo e fonte de conselhos e sabedoria. 
Grandes orientadores são entusiastas sobre seus projetos de 
pesquisa e dos seus orientandos. Nesse aspecto, eles vão além 
de explicar aos seus alunos a relevância do projeto, mas o 
expõem a um ambiente criativo, no qual o próprio orientando 
desenvolve seu ponto de vista e defende sua pesquisa com 
paixão e motivação. Além disso, orientadores buscam desafiar 
seus orientandos a desenvolver suas habilidades de 
comunicação científica e networking, como por exemplo, 
estimulando-os a apresentar seus resultados a cientistas 
líderes em suas áreas durante um congresso, ou ainda a visitar 
laboratórios em instituições de ensino e pesquisa nacionais e 
estrangeiras.  

Outras virtudes marcantes de bons orientadores são respeito e 
sensibilidade. Em um ambiente extremamente dinâmico, 
inovador e competitivo, o orientador observa o ambiente do 
grupo “além da bancada”, identificando potenciais situações 
que possam gerar conflitos no dia-a-dia do laboratório, e 
ouvindo, sem privilégios ou pré-conceitos, as demandas 
pessoais dos membros sua equipe, no sentido de providenciar 
soluções justas e que inspiram confiança em seus 
colaboradores.  
Embora possa parecer trivial, a grande carga de trabalho à 
qual um professor/pesquisador está sujeito faz com que 
reuniões regulares com orientandos ou com todo o grupo de 
pesquisa sejam colocadas em segundo plano. A 
disponibilidade do orientador pode ser a diferença entre o 
surgimento de uma grande ideia ou a perda da oportunidade 
para inovar. Ótimos orientadores sempre estão disponíveis 
para discutir com os membros do seu grupo sobre quaisquer 
aspectos relacionados aos seus projetos e sobre os avanços 
recentes da área. De fato, fazem desses momentos uma 
prioridade dentre seus afazeres. 
Sem dúvida, grandes orientadores são fontes de inspiração e 
exemplo para toda uma geração de cientistas. Eles 
transformam momentos de falha e pessimismo em 
oportunidades para desbravar novas áreas do conhecimento, 
contaminando os membros do seu grupo com otimismo e 
vontade de fazer algo mais. No entanto, não existe fórmula 
mágica para ser um orientador de excelência. É necessário 
estar sempre com a mente aberta e em constante reflexão 
sobre como está sendo conduzida a orientação dos alunos, 
reconhecendo o que pode ser modificado e ter criatividade 
para achar as alternativas para melhoria do processo. O 
desenvolvimento dessas habilidades exige dedicação, tempo e 
esforço e deve começar ainda durante a pós-graduação. Para 
nós, jovens farmacologistas, esse é um desafio que deve ser 
encarado o mais cedo possível, pois em alguns anos seremos 
os responsáveis pela formação da próxima geração da 
Farmacologia Brasileira.  
 
Leitura recomendada: 
Lee A, Dennis C, Campbell P. Nature's guide for mentors. 
Nature. 2007;447(7146):791-7. 
 

 
Glossário de Farmacologia 
Prof. François Noel (UFRJ) 

Doenças Negligenciadas vs Doenças Raras e Fármacos Órfãos 
Segundo o DECIT/MS1, as doenças negligenciadas são doenças 
que prevalecem em condições de pobreza e para as quais há 
pouco interesse por parte das indústrias farmacêuticas 
tradicionais devido à falta de mercado significativo, tendo em 
vista que são doenças que atingem populações de baixa renda 
e presentes, sobretudo, nos países em desenvolvimento. Entre 
as doenças negligenciadas podemos citar: malária, 
tuberculose, dengue, chikungunya, esquistossomose, 
oncocercose, hanseníase e filaríase linfática (elefantíase), 
tripanossomíase africana humana (doença do sono), 
leishmaniose visceral (calazar) e doença de Chagas, sendo que 
essas três últimas são consideradas extremamente 
negligenciadas. Nota-se que a OMS usa mais o termo doenças 
tropicais negligenciadas2 cuja lista não incluiu malária e 

Nos Estados Unidos da América, são definidas como sendo 
doenças que afetam menos de 200.000 pessoas no país ou 
para as quais não existe expectativa razoável de que o custo 
de desenvolvimento do fármaco seja recuperado pelas vendas 
no internas6. Apesar de “raras”, essas doenças (em torno de 
7.000) acometem 6-8% da população mundial, sendo 13 
milhões de pessoas no Brasil7. Como exemplos de fármacos 
órfãos (doenças raras), temos: ceredase (doença de Gaucher), 
dantrolene (hipertermia maligna), imatinib (leucemia 
mielógena crônica), tretinoína (leucemia aguda 
promielocítica), ifosfamida (câncer dos testículos), sotalol 
(taquicardia ventricular), miltefosina (leishmaniose). 
 
Referências: 
1. Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de 



tuberculose, por exemplo, as quais são objetos de maior 
investimento em pesquisa para desenvolvimento de novos 
fármacos. 
Assim sendo, as doenças negligenciadas são doenças que 
afetam milhões de pessoas em países do terceiro mundo onde 
carece a capacidade financeira para pagar por novos fármacos 
financiados pelos mecanismos tradicionais, extremamente 
onerosos, que asseguram a pesquisa e o desenvolvimento de 
novos fármacos. No caso das doenças negligenciadas, há certo 
consenso de que uma alternativa para o desenvolvimento de 
novos fármacos seria a criação de parcerias entre instituições 
públicas e privadas (as famosas PPP: public-private 
partnership), que podem ser estimuladas por iniciativas como 
o DNDi (Drugs for Neglected Disease initiative), inicialmente 
idealizada pela ONG Médicos sem Fronteiras3, e que foca 
atualmente seus esforços nas doenças extremamente 
negligenciadas.  
Por outro lado, os chamados “fármacos órfãos”, são fármacos 
desenvolvidos para tratar de doenças raras (poucas vezes 
também chamadas de doenças órfãos4,5). Nesse caso, a falta 
de interesse da indústria farmacêutica se deveria ao restrito 
tamanho do mercado (mesmo que presente em países ricos), 
caso a Food and Drug Agency (FDA) não tivesse tomado 
medidas de incentivo (Orphan Drug Act, FDA - 1983) que 
resultaram em investimentos “tradicionais” pelo mercado 
farmacêutico. Nota-se que existe uma grande divergência 
quanto à qualificação de uma doença rara4,5, sendo que a 
maioria das jurisdições (66%) adota um limiar médio de 
prevalência entre 40 e 50 casos/100.000 pessoas5. 
 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Ministério da 
Saúde. Doenças Negligenciadas: Estratégias do Ministério da 
Saúde. Rev Saúde Pública 44(1):200-202, 2010. 
2. http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/ 
3. Nwaka, S. & Ridley, R.G. Virtual Drug Discovery and 
Development for Neglected Diseases through Public–Private 
Partnerships. Nature Rev. Drug Discov. 2(11):919-928, 2003. 
4. Aronson, J.K. Rare Diseases and Orphan Drugs. Br. J. Clin. 
Pharmacol. 61:243-245, 2006. 
5. Richter, T., Nestler-Parr, S., Babela, R., Khan, Z.M., Tesoro, 
T., Molsen, E., Hughes, D.A. Rare Disease Terminology and 
Definitions - A Systematic Global Review: Report of the ISPOR 
Rare Disease Special Interest Group. Value Health 18:906-914, 
2015. 
6. Haffner, M.E. Focus on Research: Adopting Orphan Drugs - 
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Concurso, Oportunidades e Eventos 

Concursos: 
Instituto de Ciências Biomédicas – ICB-USP 
Concurso para Professor Titular  
Informações: http://www.icb.usp.br/~svacadem/academico/index.php ou através do e-mail: acadcon@icb.usp.br, pelo telefone 
(11) 3091-7395 
 

Departamento de Farmacologia Unifesp-EPM (Campus São Paulo) 
Concurso para Professor Adjunto Farmacologia/Farmacologia Bioquímica e Molecular.  
Edital (491/2015): http://concurso.unifesp.br/editais/edital491-2015.htm 
Informações: http://concurso.unifesp.br/  
 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás 
Concurso para Professor Efetivo em Farmacologia  
Inscrições: 01/02/2016 à 15/02/2016  
Informações: http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/informacoes/concurso/cd_concurso/1562 

Eventos 
III Congress of the Brazilian Association of Pharmaceutical Sciences. 13-15/06/2016, Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre (RS). 
Informações: http://www.congressoabcf.eventize.com.br/ 
 
XI Reunião Regional da FeSBE. 12-14/05/2016. UFRN, Natal – RN.  
Informações: http://www.fesbe.org.br/v8/  
 
68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 3-9/07/2016. UFSB, Porto Seguro. Tema: 
Sustentabilidade e tecnologias para a integração social.  
O prazo para submissão de resumos: 22/03/2015 
Informações: http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/home/ 
 
XV International Symposium on Marine Natural Products (MaNaPro 2016). 29/08-02/09/2016 Hotel Vila Galé Cumbuco, CE. 
Informações: www.manapro2016.ufc.br 
 
48º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental. 4-7/10/2016. Rafain Palace Hotel, Foz do Iguaçu (PR) 

http://www.icb.usp.br/~svacadem/academico/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=171
http://concurso.unifesp.br/editais/edital491-2015.htm
http://concurso.unifesp.br/
http://www.congressoabcf.eventize.com.br/
http://www.fesbe.org.br/v8/
http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/home/
http://www.manapro2016.ufc.br/


 
Participação da SBFTE no 18 International Conference on Pharmaceutical Medicine e 38 Brazilian Congress of 
Pharmaceutical 

A SBFTE participará do 18 International Conference on Pharmaceutical Medicine e 38 Brazilian Congress of 
Pharmaceutical Medicine. Maksoud Plaza, São Paulo, SP 18-19/04/016 com a Mesa Redonda: 

Preclinical studies and Drug development in Brazil: A joint session with Brazilian Society of Pharmacology and 
Experimental Therapeutics (SBFTE) 
Chair: Maria Christina W. Avellar (Unifesp, Presidente SBFTE) 
Co-chair: Dagoberto Brandão (PHC) 

 Development of new drugs in Brazil: some successful partnerships of our group with the Brazilian 
pharmaceutical companies. 
João Batista Calixto (CIENP) 

 Discovery and preclinical study of a multi-target compound for the treatment of benign prostatic 

hyperplasia as an example of a Brazilian public-private partnership 

François Noël (UFRJ) 

 Pre-clinical development of new drugs: the Brazilian challenge 
Márcio Falci (Biolab-Sanus Farmacêutica 
 
Informações e programaação: http://www.icpm2016.com/  

 

http://www.icpm2016.com/

