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ESTATÍSTICA APLICADA AO CONTROLO DE QUALIDADE

Controle Estatístico de Processo para Avaliação da Estabilidade e Validação 

Workshop

Lisboa, 27 de junho de 2017 

Com o apoio da 
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Domine as técnicas 
imprescindíveis para: 

• Cumprir com os 
requisitos exigidos no 
Quality by Design

• Avaliar de forma 
objetiva a qualidade dos 
seus produtos

• Melhorar os seus
processos

PRINCIPAIS RAZÕES PARA PARTICIPAR NESTA AÇÃO

Nos processos de fabrico e controlo de qualidade é gerada uma grande
quantidade de dados, que oferecem a informação objetiva imprescindível
para orientar as atividades e tomar decisões.

Nesta formação poderá aprender o tratamento dos dados para obter uma
informação de qualidade para guiar as atividades de desenho, fabrico e
controlo de qualidade.

• Como utilizar o controlo estatístico de processos tanto na melhoria como
na validação dos processos farmacêuticos, podendo ser aplicado ao
processo como um todo ou em várias etapas.

• Como identificar e corrigir as causas das não conformidades para ter maior
conhecimento e controle sobre os pontos críticos do processo de
fabricação.

• Como aplicar o CEP para conseguir maior compreensão do processo,
possibilitando ações rápidas de controle pelo pessoal de operação.

Esperamos que esta proposta vá ao encontro das suas necessidades
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ESTATISTICA APLICAD AO CONTROLO DE QUALIDADE

Conteúdo Programático 

Controle Estatístico de Processo para Avaliação da Estabilidade e Validação 

Conceitos básicos de estatística descritiva:  Resumo das 
Técnicas estatísticas elementares

• Chaves para descrever estatísticamente
• Interpretação de dados qualitativos e quantitativos
• Organização e apresentação de dados
• Distribuição de frequências
• Medidas de estatística descritiva
• Técnicas de exploração mais efetivas
• Identificação e medição das relações entre as variáveis

Exemplos práticos com Excel

Técnicas Estatísticas para o  Controlo de Qualidade e  
Controlo de Processo

METODOLOGIA PARA ESTUDOS DE VALIDAÇÃO:
• Obtenção e coleta da amostra
• Avaliação da Estabilidade Estatística
• Elaboração e avaliação dos  gráficos de controle 

adequados
• Verificação da estabilidade estatística do processo
• Verificação do impato dos parametros críticos do 

processo nas especificações de qualidade do  
produto

• Modelização estatística de processos
• Quantificação da Capacidade: avaliação dos 

índices de capacidade
• Análise de tendências como ferramenta 

preditiva/preventiva
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Workshop

ESTATÍSTICA APLICADA AO CONTROLO DE QUALIDADE

LOCAL
Hotel Novotel Lisboa 
Avenida José Malhoa, 1

DATA
27 de junho  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


