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Uma visão global e 

atualizada  da legislação 

de farmacovigilância, das 

suas boas práticas e do 

sistema de qualidade em 

farmacovigilância 

• Registo e envio de suspeitas de notificações de RAM 

• Sistema de Farmacovigilância - Pharmacovigilance System Master File 

• Plano de Gestão do Risco . RMP 

• Relatórios  periódicos de segurança- PSUR   

• Estudos de segurança após autorização – PASS 

• Estudos de eficácia após autorização – PAES 
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A Formiventos  tem o prazer de lhe apresentar a 1ª Edição do Seminário FARMACOVIGILÂNCIA para 
NÃO ESPECIALISTAS, especialmente centrado em proporcionar-lhe todas as chaves para entender e 
operacionalizar o sistema de farmacovigilância em Portugal, sua definição, metodologias e importância 
 
São abordados : 
 
• os procedimentos de notificação de reações adversas e de imputação de causalidade 
• as boas práticas de farmacovigilância 
• novas dimensões de risco  
• os estudos de vigilância pós-marketing e gestão de risco 
• deteção de sinal, sua definição, metodologias e importância 
 
 
Esperamos por si no dia 11 de outubro! 
 
Queira receber os meus melhores cumprimentos, 
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FARMACOVIGILÂNCIA para não especialistas 

• Nova Legislação de Farmacovigilância – Objetivos e Principais alterações legislativas  

• Reação Adversa a Medicamento (RAM) - definição e âmbito 

• Registo e envio de suspeitas de notificações de RAM 

•  Sistema de Farmacovigilância - Pharmacovigilance system master file 

• Estruturas de coordenação – CHMP / CG/PRAC 

• Planos de Gestão do Risco – RMP 

• Relatórios Periódicos de Segurança – PSUR 

• Estudos de segurança após autorização – PASS 

• Estudos de eficácia após autorização – PAES 

• Lista de monitorização adicional 

• Transparência e comunicação 
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Lisboa , 11 de outubro de 2018 



Dra. Sónia Ferreira  
Diretora Técnica  
Diretora de Qualidade  
Responsável de Farmacovigilância 
A MARTINS & FERNANDES SA, GUERBET PORTUGAL 
 

Vice-Presidente da APREFAR 

A sua Formadora 

Os temas foram aprofundados com a devida precisão. SANOFI 
 
 
Considero que a formação  foi muito produtiva, contribuindo para consolidar os meus conhecimentos e 
esclarecimento de dúvidas. Foi muito importante a partilha de experiências . SANOFI 

 
 

Comentários de assistentes nas formações  com  a Drª Sónia Ferreira 

“ 
“ 
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LOCAL 
Hotel Novotel Lisboa  
Avenida José Malhoa, 1 
 

 
HORÁRIO 
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h.  

O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h.  
 
PREÇO  
399 € + iva 
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço e café 
 

 
PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS  DA APREFAR 
Os associados da APREFAR beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da inscrição 

 
Certificado de Assistência 
A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência 

 

Lisboa . 11 de outubro de 2018 


