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Com o apoio da

New RISK Assessment Paradigma in Pharma

Integração dos princípios e atividades da 

• Guidelines para Medicamentos, DM e IVD

• O Risk Management e o Product Life Cycle

• Princípios e Estrutura da Gestão do Risco

• Concepção da estrutura para a Gestão do Risco 

• Implementação da Gestão do Risco 

• Planos de tratamento do risco

• Melhoria contínua da estrutura de Gestão do Risco

• Avaliação do Risco e ISO 9001:2015

2 ª Edição   Curso 
Lisboa. 15 de novembro de 2017

“Excelênte formação, com aplicação prática de conhecimentos”  
FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA



Com os novos  requerimentos regulatórios e de negócio para a Indústria dos Medicamentos e Dispositivos Médicos, a importância do Risk 
Assessment e do Risk Management está a adquirir uma nova relevância. Agora é crítico para os profissionais nestas áreas reconhecer, 
compreender e responder a estes desafios.

Temos desenhado esta nova formação para todos os responsáveis do Sistema de Qualidade, Compliance e Regulatory:

o Responsáveis de Produção
o Responsáveis de Qualidade
o Auditores
o Profissionais de Regulatory e Qualidade
o Especialistas de desenvolvimento clínico
o R&D
o Director Técnico
o Profissionais de laboratório 
o Responsáveis de desenvolvimento de produto
o Management

Os assistentes terão a oportunidade de aprender o valor dos princípios do Risk Management, a integração no Quality Management System e 
como melhor utilizar os recursos disponíveis.

O curso fornece uma ampla e completa formação sobre o Risk Management tanto para profissionais júniores, assim como para profissionais 
com ampla experiência, incluindo a Direção.

Esperamos por si !

2ª Edição do Curso : New RISK Assessment Paradigma in Pharma

Integração dos princípios e atividades da GESTÃO DO RISCO no Sistema de Qualidade 
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A Gestão do Risco
Objetivo
Definição do Risco
Norma internacional de Gestão do Risco – ISO 31000:2009
Guidelines para Medicamentos, Dispositivos Médicos e IVD
O Risk Management e o Product Life Cycle

Conceito de Risco
Risco / incerteza
Gestão do Risco
Modelo ERM : Componentes da Gestão do Risco

ISO 31000
Os princípios da Gestão do Risco
Estrutura da Gestão do Risco
Identificação das componentes
Concepção da estrutura para a Gestão do Risco 

• Definir a política de Gestão do Risco 
• Responsabilização
• Integração nos processos organizacionais 
• Recursos
• Definir a comunicação interna e os mecanismos de 

reporte
• Definir a comunicação externa e os mecanismos de 

reporte 

Implementação da Gestão do Risco 
Processo de Gestão do Risco
Estabelecimento do contexto 
Apreciação do risco 

• Identificação do risco
• Análise do risco
• Avaliação do risco

Tratamento do risco 
Planos de tratamento do risco
Monitorizar e rever a estrutura de Gestão do Risco
Comunicação e consulta
Melhoria contínua da estrutura de Gestão do Risco

ISO 31000 Relações entre os princípios da Gestão do Risco, 
quadro organizacional e processo
Avaliação do Risco e ISO 9001:2015
Risco e Oportunidades

Exemplo de Avaliação do Risco – quantitativo
Regiões de risco aceitáveis
Exemplo de Avaliação de Risco – qualitativa
Registo do risco 

Integrar Risco, Abordagem por Processos e PDCA

Integração dos princípios e atividades da GESTÃO DO RISCO no Sistema de Qualidade 

Programa 
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Formadora do curso

Paula Sanches
Tecnhical Director
GRIFOLS

Presidente da Direcção / 
Chairman of the Board
APREFAR - Associação dos 
profissionais de 
registos e regulamentação 
farmacêutica

June 2012 – Present (3 years 11 months) Lisboa / 
Lisbon

Tecnhical Director. Grifols
July 1999 – Present (16 years 10 months) Lisbon 
Area, Portugal

Excelente !! Muito equilibrado entre a teoria e a 
prática .Saio da formação com o tema 
completamente desmistificado.
ANGELINI FARMACÊUTICA

Formação muito bem conseguida, com formadores 
muito competentes e conhecedores do tema. 
Recomendo!
BAYER PORTUGAL

O evento superou de forma bastante positiva as 
minhas expectativas iniciais, em termos de 
conhecimentos regulamentares e em termos 
práticos de aplicabilidade.
BAYER PORTUGAL

Comentários dos assistentes do curso “Gestão de 
Riscos “, com a Dra Paula Sanches.
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Integração dos princípios e atividades da 

GESTÃO DO RISCO 
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LOCAL
Hotel Novotel Lisboa 
Avenida José Malhoa, 1

DATAS
15 de novembro  de 2017

HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO
699€ + 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

Inscreva-se em                              info@formiventos.com                         +351 912 570 003                                       www.formiventos.com


