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A International Society of Pharmacovigilance (ISoP) e o Uppsala Monitoring Centre 
(UMC) tem o prazer de anunciar seu sexto curso de farmacovigilância conjunto, 
programado para os dias 24 a 26 de setembro de 2018 na bela cidade de  
Guayaquil, Equador.

Building a global safety culture

A International Society of Pharmacovigilance 
(ISoP) e o Uppsala Monitoring Centre (UMC) 
tem o interesse comum de explorar os 
benefícios e riscos de medicamentos além de 
promover e melhorar o uso seguro e eficaz 
de medicamentos. Ambos ISoP e UMC tem o 
objetivo de oferecer educação e capacitação 
apropriadas em farmacovigilância e colaborar 
para intensificar suas atividades na  
América Latina.

Perfil do curso
Este curso de três dias será conduzido 
com a experiência do UMC e ISoP e 
abordará aspectos teóricos e práticos de 
farmacovigilância incluindo gerenciamento 
de notificações individuais, detecção de 
sinais e gerenciamento e comunicação de 
risco além de outros tópicos.

Ao final do curso, espera-se que os 
participantes entendam as complexidades da 
farmacovigilância e usem diferentes fontes 
de informação sobre riscos e ferramentas 
apropriadas para evoluírem para uma melhor 
detecção, monitoramento, notificação e 
prevenção de riscos.

O programa abordará tópicos como:

• Relatos Individuais de Segurança e 
Sistemas de Notificação Espontânea

Palestrantes
Os palestrantes do curso são especialistas 
em Farmacovigilância da região das 
Américas e Europa, agências regulatórias de 
medicamentos, hospitais e indústrias. 

A maioria das palestras será em espanhol e 
outras terão tradução simultânea.

Clique aqui para ver a programação 
preliminar.

Preços e inscrição
O curso será dia 24 de setembro das 8:30 
às 18:00, continuará dia 25 de setembro das 
8:30 às 17:00 e terminará dia 26 de setembro 
das 8:30 às 17:00.

Registre-se o quanto antes para garantir o 
seu lugar!

O formulário de inscrição está disponível 
online no site da ISoP ou solicitando-o à 
administração da ISoP através do e-mail 
administration@isoponline.org. 

Custos para o curso de 3 dias (24, 25 e 26 
set. 2018):

• 300 € para membros ISoP, setor privado 
(países latino-americanos)

• 400 € para não-membros ISoP, setor 
privado (países latino-americanos)

• 450 € para países de alta renda* - 
membros ISoP

• 560 € para países de alta renda* - não 
membros ISoP

• 250 € para Academia/Governos latino-
americanos (lugares limitados)

Os custos incluem almoço e coffee breaks, 
mas não incluem acomodação, jantares ou 

• Detecção e gerenciamento de sinais 
• Inspeções em farmacovigilância
• Avaliação benefício-risco
• Comunicação de riscos 
• Farmacovigilância de vacinas
• Medicamentos biológicos
• Farmacovigilância em Programas de 

Saúde Pública
• Harmonização em farmacovigilancia 

Os principais métodos de treinamento serão 
palestras, grupos de trabalho e painéis de 
discussão. Haverá diversas oportunidades 
para troca de pontos de vista e ideias após 
as apresentações individuais, painéis de 
discussão ao final do seminário e durante  
os coffee breaks.

O curso na América Latina está adaptado 
para as necessidades regionais e aborda os 
desafios específicos da região.

Grupo alvo
O público alvo inclui profissionais 
de agências regulatórias, hospitais, 
universidades e indústrias farmacêuticas 
que trabalhem direta ou indiretamente com 
farmacovigilância. 

Os participantes que completarem o curso 
receberão um certificado de participação.

gastos de viagem. Para mais detalhes, visite 
o site www.isoponline.org.

O pagamento deve ser realizado em 
euros e em nome de International Society 
of Pharmacovigilance por transferência 
bancária, cartão de crédito / débito 
ou pagamento online – AMEX, VISA e 
MasterCard. Para mais informações, visite o 
site www.isoponline.org.

Local do curso
O curso será realizado no hotel Courtyard 
Marriott Guayaquil (Av. Francisco de Orellana 
236, Guayaquil, Equador). Clique aqui para 
mais informações sobre Guayaquil.

Para mais informações sobre o hotel, entre 
no site da ISoP ou mande um e-mail para 
administration@isoponline.org.

Clique aqui para mais informações sobre 
Guayaquil.

Te esperamos em 
Guayaquil!

https://isoponline.org/training/isop-umc-training-courses/
https://ecuador.travel/destination/pacific-coast/guayaquil/


The International Society of Pharmacovigilance (ISoP) is an 
international non-profit scientific society, which aims to foster 
science, learning and research in pharmacovigilance. We 
do this to enhance all aspects of the safe and proper use of 
medicines, in all countries.

ISoP is open to anyone with an interest in the safe and 
effective use of medicinal products. For these aims 
we provide opportunities for networking in a friendly 
environment, a collegial and convivial support among 
fellow pharmacovigilance professionals. ISoP is an open 
and impartial forum for sharing experience, knowledge and 
solutions, a platform for discussion and generation of new 
research and ideas, and meetings, education and affordable 
training.

Uppsala Monitoring Centre (UMC) advances the science of 
pharmacovigilance and inspires patient safety initiatives all 
over the world.

As an independent, non-profit foundation, UMC engages 
stakeholders who share their vision and collaborates to build 
a global patient safety culture. As a leader in the research 
and development of new scientific methods, UMC explores 
the benefits and risks of medicines to help minimise harm 
to patients, and offers products and services used by health 
authorities and life-science companies worldwide. For 
almost 40 years, UMC has provided scientific leadership and 
operational support to the WHO Programme for International 
Drug Monitoring. 

About ISoP

About Uppsala Monitoring Centre
Contact UMC

Contact ISoP

Follow UMC on social media:

Follow ISoP on social media:

Address:              Box 1051, SE-751 40   
              Uppsala, Sweden
Telephone:            +46 18 65 60 60
Fax:            +46 18 65 60 80
Email:            pvtraining@who-umc.org 

Address:              140 Emmanuel Road, London
              SW12 OHS, UK
Telephone:                +44 (0)20 3256 0027
Fax:              +44 (0)20 3256 0027
Email:                  administration@isoponline.org 
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www.who-umc.org

www.isoponline.org

twitter.com/ 
ISoPonline


