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“Foi superelucidativo, resumindo aquelo que é uma diretiva muito 

exaustiva. Tema bem abordado e resumido. “ VIRTUGAL
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O Regulamento dos Dispositivos Médicos 2017/745 (MDR), que entrará oficialmente em 

vigor em 2020, impõe à indústria requisitos exigentes para a sua implementação.

As empresas de dispositivos médicos têm de se adaptar às alterações introduzidas pelo 

regulamento europeu para manterem os seus produtos no mercado.

Neste novo cenário, a antecipação e reorganização desempenham um papel crítico na 

manutenção da marcação CE e no registo de novos dispositivos.

Com esta formação irá compreender quais os requisitos chave que os dispositivos 

médicos têm que cumprir para serem aprovados no mercado europeu; rever os passos 

que as empresas têm que seguir para se adaptarem durante o período transitório e 

atualizar a informação sobre o estado real de implementação do MDR. 

• Conceitos e requisitos chave do Regulamento

• Obrigações dos diferentes intervenientes da cadeia

• Estrutura e a aplicação do Regulamento

• Processo de avaliação de conformidade e classificação de risco

• Enquadramento do SGQ no regulamento

• Identificação dos conteúdos e organização da documentação técnica

• Requisitos do Sistema de Monitorização Pós Comercialização (PMS)
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A nova regulamentação MDR

terá um impacto muito 

significativo no acesso ao 

mercado na UE.

Nesta formação irá adquirir 

uma visão clara do MDR e a 

oportunidade de debater 

sobre os novos desafios 

organizacionais da sua 

implementação.

DISPOSITIVOS MÉDICOS 2020



formiventos.com

PROGRAMA

Os seus Formadores

João Paulino
Quality Assurance Officer

PHAGECON

Cláudia Serafim 
Pharmacovigilance Officer

PHAGECON

• Definições e Responsabilidades

• Classificação dos DM´s

• Documentação Técnica

• Certificados de conformidade CE e Marcação CE

• Rotulagem e Simbologia Harmonizada

• UDI

• Registo de DM´s

• Base de dados EUDAMED

• Avaliação Clínica

• Investigação Clínica

• Post-Market & Market Surveillance

• Normas Harmonizadas aplicadas ao fabrico e 

comercialização de DM

• Transição para o MDR

“Abordagem muito útil do novo 

regulamento dos Dispositivos 

Médicos. De extrema utilidade 

para quem trabalha com DM´S !”.  

A. MENARINI PORTUGAL-

FARMACÊUTICA
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“Excelente resumo do MDR! Muito assertivo e útil à prática regulamentar . ! ANGELINI 

“Foram abordados de uma forma resumida e sistemática os pontos fundamentais do novo regulamento dos Dispositivos Médicos. “ 

FRESENIUS KABI 

“O evento superou as expectativas; bem organizado, cumpriram-se os horários estipulados. O tema abordado é extremamente 

importante, podendo enquadrar-se no mundo laboral. “ GAMEIROS MATERIAL CLÍNICO.
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LOCAL

Hotel Novotel Lisboa . Avenida José Malhoa, 1.

HORÁRIO

Os Assistentes serão recebidos às 9.15 h. O evento terá início às 9.30 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO

649 € + 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.*

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA ADIFA

Os associados da ADIFA beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da inscrição.*

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA APORMED

Os associados da APORMED beneficiam de um desconto de 15 % em relação ao valor normal da inscrição.*

**descontos não acumuláveis
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