Vaccine Roadshow
24 de Outubro | Instituto Butantan

Vaga
limita s
das
A vacinação é uma das grandes invenções de todos os tempos. As vacinas salvaram inúmeras vidas e melhoraram a saúde das pessoas em todo o mundo.
As tecnologias Sartorius apoiam a produção de vacinas tradicionais e tecnologias emergentes, como vacinas
recombinantes. Isso está ajudando a indústria a lidar com doenças endêmicas globais e com surtos localizados
menos previsíveis, mas potencialmente devastadores.
Mais do que nunca, as pessoas em todo o mundo precisam de acesso a vacinas produzidas com rigorosos
padrões de qualidade, mas a baixo custo. São necessárias instalações de produção flexíveis que permitam a
modulação fácil da capacidade.
Venha participar deste evento gratuito para conhecer e explorar mais sobre a plataformas da Sartorius para a
produção e desenvolvimento de novas vacinas.
Contaremos com a presença de especialistas internacionais com grande conhecimento nos mais variados processos.
Inscreva-se.

Programa
08:45 - 09:00
Credenciamento e recepção
09:00 - 09:10
Boas vindas
09:10-10:00
Accelerating vaccines development & increasing
production with SU intensified process & predictive
control
Jean-Marc Cappia | Head of Segment Marketing Vaccines
Sartorius Stedim Biotech - França
10:00 -10:10
Break
10:10-11:00
Enabling fast and robust vaccine technology transfer
Carole Langlois | Segment Marketing Manager Vaccines
Sartorius Stedim Biotech - França
11:00-11:50
Sartobind for virus capture
Irina Mathov, PhD | Separation & Fermentation
Technologies
Sartorius Argentina
11:50-13:10
Almoço*

13:10-14:00
Single-use Systems for Vaccine Manufacturing:
Addressing Biocompatibility, Integrity and Supply
Chain Issues
Jean-Marc Cappia | Head of Segment Marketing Vaccines
14:00-14:50
Purificação do vírus da febre amarela visando à produção de uma vacina inativada – etapa de captura
utilizando Sartobind Q
Tânia Pinheiro Pato
Fiocruz/ Biomanguinhos - Rio de Janeiro
14:50-15:00
Break
15:00-15:50
New technologies in Vaccine production
Mario Novoa | Manager Fermentation Technologies |
Cell Media Culture Sartorius de México
15:50-16:00
Considerações finais e despedida

Local:
Auditório do Museu Biológico | Instituto Butantan
Av. Vital Brasil, 1500 - Butantã, São Paulo - SP,
05503-100

* O almoço será gratuito a todos os participantes;
** As palestras serão ministradas em Inglês e contarão com
tradução simultânea;

Informações e inscrições:
Vanessa Juliani
Tel.: 11 4362-8900 | vanessa.juliani@sartorius.com

