
GESTÃO DE RISCO 
no âmbito das BPD

WORKSHOPcom 6 exercícios práticos
Lisboa,  6 de dezembro  de 2023

912 570 003 formiventos.com geral@formiventos.com

Como aplicar a Gestão de Risco passo a passo:

Análise detalhado dos processos de
identificação, avaliação , controlo , revisão
e documentação associada

“

A SUA FORMADORA

Sónia Rei
Diretora Técnica
Hikma Farmacêutica (Portugal))

Chamada para a rede móvel nacional

Formação muito bem conseguida com aplicabilidade prática. 
Formadora com elevado conhecimento técnico e que sabe 
transmitir os conteúdos. “ ORIGINPHARMA



Apresentamos-lhe uma Formação Avançada, de alto valor acrescentado, 
para a atualização e aprofundamento de conhecimentos e 
competências em GESTÃO DE RISCO em ambiente BPD , com o objetivo 
de melhorar a sua prática profissional na área da distribuição farmacêutica.

• Aumente o seu conhecimento do processo de abordagem da Gestão de 

Risco para a Qualidade e Logística

• Adquira ferramentas para elaboração da:

• Análise de risco (FMEA)

• Mapeamento de processos

• Identificação dos modos de falha

• Determinação do risco

• Identificação da causa-raiz (Fish bone diagram and 5 Why´s )

• Saiba como aplicar as ferramentas e técnicas nos principais processos

• Adquira domínio na condução da Análise de Risco e conhecimento dos 

vários processos aplicáveis

OBJETIVOS

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

“

formiventos.com



• Benefícios da Gestão de Riscos aplicáveis à cadeia de 
distribuição de medicamentos

• Objetivos da Gestão de Risco
• Ferramentas de Gestão de Risco
• Princípios da Gestão de Risco para a Qualidade
• Como aplicar a abordagem da Gestão de Risco nos principais 

processos da Distrubuição de medicamentos
• Análise de Risco - passo a passo: Análise detalhado do 

processo 

EXERCÍCIO PRÁTICO  ( 30 M ) 
Como preparar o mapeamento do processo
Identificação dos potenciais riscos

EXERCÍCIO PRÁTICO  ( 15 M )
Mapeamento de Processos: Processos de Qualidade associados à 
Direção Técnica e os processos associados à Gestão Operacional

EXERCÍCIO PRÁTICO  ( 15 M )
Root cause analysis
-Aplicação da técnica 5 Why´s
-Aplicação Diagrama Fishbone: Reclamações por danos no produto

EXERCÍCIO PRÁTICO  ( 20 M )
Aplicação FMEA:
- Identificação de Riscos

EXERCÍCIO PRÁTICO  ( 30 M )
Aplicação FMEA:
-Identificação dos potenciais modos de falha

- O Controlo de risco passo a passo: Análise detalhado 
do processo 
- A revisão  de risco passo a passo: Análise detalhado do 
processo 
- Documentação da Gestão de Risco:
- Plano Geral da Gestão de Risco 
- Relatório de Análise de Risco 

EXERCÍCIO PRÁTICO  ( 60 M )
Quality and patient Risk: 
Os produtos na cadeia de frio não estão a ser 
distribuidos em em conformidade com as condições  de 
conservação aprovadas

TIPS: Como abordar a Gestão de Riscos de Qualidade
na Distribuição de medicamentos

EXEMPLOS de riscos de qualidade identificados do 
ponto de vista da Qualidade e  da Logística

PROGRAMA

“
geral@formiventos.com

Curso equilibrado, contemplando os aspetos 
teóricos e regulamentares essenciais, 

representados por exemplos práticos e 
esclarecedores. 

ANGELINI
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“

Chamada para a rede móvel nacional

Claro, conciso, prático e simples. Dra Sónia Rei simplifica e 
coloca em termos muito práticos um tema dificil e complexo. “ 
IPSEN PHARMA

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
799 € + 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
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