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CURSO

A sua Formadora:

Dra Ana Sofia Martins 
Direção de Gestão do Risco 
de Medicamentos Com o apoio da Creditação
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Estimada profissional,

Na Indústria Farmacêutica, a gestão dos sinais de segurança é
considerado um processo crítico. Assim, os sistemas de gestão dos
sinais deverão estar claramente documentados, os papéis e as
responsabilidades bem delimitadas e os processos bem clarificados e
implementados.
Os profissionais responsáveis devem ter a melhor qualificação e perícia
para controlar e melhorar o sistema.

Neste ano de 2016, a EMA tem publicada a revisão do modulo IX das
Boas Práticas de Farmacovigilância, que entrarão em vigor no Q1 de
2017.

Esta revisão inclui importantes modificações baseadas na experiência
acumulada nos passados 4 anos com a gestão dos sinais validados pelos
Titulares das Autorizações de Introdução no Mercado
Os objetivos desta revisão são:

• Fornecer um guia dos requisitos científicos e de qualidade na gestão
dos sinais de segurança

• Clarificar os papéis, responsabilidades e aspetos procedimentais

A Formiventos tem o prazer de lhe apresentar a 1ª edição do Seminário
GESTÃO DOS SINAIS DE SEGURANÇA, especialmente organizado para
lhe proporcionar todas as novidades e alterações no que respeita a esta
temática.

Esperamos que esta formação vá ao encontro das suas necessidades.

OBJETIVOS

O curso oferece uma

clarificação dos novos

conceitos e processos

necessários para uma correta

deteção, validação, 

confirmação, análise, 

priorização e avaliação e 

também as recomendações

das ações a serem

implementadas
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Inscreva-se em                          info@formiventos.com +351 91 257 00 03                                        www.formiventos.com

• Introdução ao Novo marco regulamentar

• Metodologia para a deteção dos sinais de segurança: abordagem 
multidisciplinar

• Implementação das novidades no sistema de Deteção e gestão dos 
sinais  

• Avaliação das evidências dos sinais 

• Análise das diversas fontes de informação: Individual Case Safety 
Report (ICSR), clinical trial data, bases de dados das autoridades
regulamentares …

• Requerimentos de Qualidade

• aplicação  do sistema de gestão da qualidade no processo de 
gestão dos sinais 

• desenvolvimento, documentação e implementação  de 
processos  detalhados  no  sistema de qualidade 

• Os KPIs de controlo no Pharmacovigilance System Master File 

• Papéis e responsabilides na manutenção da documentação,  
controlo de qualidade  e  revisões

• Auditorias

• Confidencialidade e data Integrity

• Aspetos estatísticos na deteção dos sinais

• Papéis e responsabilidades dos titulares das AIMs, das autoridades 
nacionais, do PRAC e da EMA

• Monitorização dos dados da EudraVigilance
• Acesso 
• Periodicidade
• Notificações e opções procedimentais 
• Variações 
• Datas e frequência  na submição dos periodic safety update 

reports (PSURs)
• Confirmação dos sinais 
• Análise, priorização e avaliação dos sinais pelo PRAC

• Perspetiva da Autoridade na área de deteção de sinais de segurança
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LOCAL
Hotel Novotel Lisboa 
Avenida José Malhoa, 1

DATAS
23 de Março 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
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