
Metodologia e Técnicas para aprofundar  as etapas da

VALIDAÇÃO DE 

LIMPEZA

Técnicas para desenhar a sua estratégia de validação que garanta os 

melhores resultados em termos de produtividade , segurança, 

ergonomia e proteção do meio ambiente, de acordo com as  GMP atuais

WORKSHOP PRÁTICO
Lisboa. 23 de maio de 2023
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OBJETIVOS
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Aprofundar todas as etapas da validação de limpeza no fabrico de 

medicamentos, princípios ativos, cosméticos e productos biotecnológicos

Esta formação sobre Validação de Limpeza fornece aos participantes um  

conhecimento completo dos novos requeritos regulamentares e as técnicas

para desenhar a sua estratégia de validação que garanta os melhores

resuldados em termos de produtividade , segurança, ergonomia e proteção do 

meio ambiente.

A formação inclui as expectativas regulamentares relativas à validação da 

limpeza, o design de Processos de limpeza eficazes e reprodutíveis de modo a 

mitigar as possibilidades de contaminação cruzada, e a manutenção do estado 

validado: 

• Aplicar a gestão de riscos na seleção e aplicação da validação da limpeza

• Utilizar um método científico na seleção de criterios de aceitação.

• Comprender as vantagens e limitações dos métodos manuais e automáticos 

• Desenhar registos detalhados dos processos de limpeza para garantir o 

cumprimento dos procedimentos aprovados

• Desenhar boas práticas de amostragem

• Definir um desenho de processo de limpeza adequado

• Aplicar  a abordagem do Ciclo de Vida às acividades de validação de 

limpezas, incluindo o desenho e desenvolvimento dos processos de limpeza, 

qualificação e manutenção do estado de validação

Formação especialmente 

desenhada para 

Profissionais da área Industrial

• Fabrico

• Engenheria

• Validações

• Garantía de Qualidade

• Laboratorio de Control

• Regulatory Affairs

e das  Áreas de I+D+I  e Desenvolvimento

Galénico



PROGRAMA
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Conceitos e princípios básicos dos processos de 

limpeza na IF.

Pontos essenciais da regulamentação

• Processo de limpeza: design e otimização (com os 

tipos de métodos ) Parâmetros críticos do 

processo de limpeza. 

• Limpeza manual, automática, CIP/SIP

• Tipos de limpeza.

• Agentes de limpeza. Método de criação de 

grupos de equipamentos e de produtos

• Validação de processo,

• Conceitos de  clean hold time & dirty hold time 

• Resíduos e cálculo de limites de aceitação a partir 

do PDE e/ou do MACO; 

• Racional para o limite de 10ppm. 

Sessão prática em modelo de workshop

Aplicação de conceitos de gestão de risco

• Situações é que podemos reduzir o n.º de verificações.

• Avaliação de risco com o tipo de limpeza/método de 

avaliação da mesma.

• Principios de boa amostragem 

• Seleção do método de amostragem.

sessão prática em modelo de workshop



A SUA FORMADORA

FORMAÇÃO 

• Licenciada em Ciências Farmacêuticas pela  Faculdade de Farmácia de Lisboa, Junho 1984

• Pós Graduação em Engenharia da Qualidade pelo ISQ/Universidade Nova de Lisboa Junho 1993 

• Especialista em Indústria Farmacêuticas pela Ordem dos Farmacêuticos, Junho 1992 

• Saber Liderar: programa de Desenvolvimento em Liderança, Abbott/UCP ,  Maio 2007 

• “PAGEF” Programa Avançado de Gestão para Farmacêuticos UCP/OF, Dezembro 2007

• Direito Farmacêutico - Curso Pós Graduação, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

Abril 2014. 

ATIVIDADE  PROFISSIONAL

• Técnica de Qualidade na J & J Portugal,  Março 1985-88;

• Chefe de Controle de Qualidade na  JABA  Farmacêutica, de Março 1988 – Fevereiro 1996;

• Diretora de Qualidade para a COFACO, SA, Indústria  Alimentar, de  Março 1996 - Maio 1997

• Diretora  Técnica para COSLAB Laboratórios, Maio1997 – Julho 1998;

• Diretora  Técnica de Abbott Laboratórios, Lda., de Julho 1998 – Julho 2012,

• Diretora  Técnica de AbbVie Lda desde  Agosto 2012 a Junho 2014;

• Auditora de sistemas de qualidade: ISO 9001:2015; 

• Consultora e formadora na empresa BalanceTalent , desde Fevereiro/2015.

• Consultora  especialista do EBRD ( European Bank for Reconstruction and Development) , em 

projetos na  Indústria Farmacêutica

• Consultora e formadora na empresa  MTA Pharma , desde   Maio 2018.

Dra Teresa Cruz

MTA Pharma

formiventos.com



Metodologia e Técnicas para aprofundar em todas as etapas da

VALIDAÇÃO DE 

LIMPEZA
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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 

699 € + iva

O valor da inscrição inclui a documentação on-line, e café

PREÇO ESPECIAL PARA ASSOCIADOS DA APREFAR

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