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A EMA guideline HBEL, Guideline on setting health based exposure
limits for use in risk identifcation in the manufacture of different
medicinal products in shared facilities, baseada no conceito PDE
(Permitted Daily Exposure) recomenda uma abordagem a seguir para
a obtenção, revisão e avaliação de valores limite de substâncias
activas de acordo com os dados farmacológicos e toxicológicos
disponíveis, definindo os critérios para a caracterização de limites
baseados em avaliação de risco para produtos fabricados em
instalações multiuso.
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Exposição Diária Permitida (PDE): a Avaliação 
de Risco como ferramenta na fabricação 
compartilhada de medicamentos

Esta diretriz propõe um procedimento para o cálculo da Exposição Diária Permitida (Permitted Daily Exposure –
PDE), através das etapas de identificação de perigo e revisão de dados toxicológicos relevantes, identificação de 
efeitos críticos, determinação do Nível Sem Efeito Adverso Observado (NOAEL) dos endpoints considerados efeitos 
críticos, e aplicação de fatores de ajustamento, levando em conta as incertezas envolvidas.

Nesta formação serão analisados os requerimentos da Guideline , clarificada a utilização  e aplicação dos HBEL no 
contexto do controlo e prevenção da contaminação cruzada e o seu impacto no processo de validação de limpeza.



. Requerimentos da EMA guideline

. Aplicabilidade da guideline e prevenção da
contaminação cruzada:

Avaliação de risco
Aplicação nos limites de limpeza 
Caraterização da área multiproduto
Tipos de riscos de contaminação cruzada
Casos práticos

. Outras Aplicabilidades

PROGRAMA

FORMAÇÃO DESENHADA PARA:

Esta formação dirige-se a responsáveis e técnicos 

que desenvolvem a sua actividade nas áreas de :

• Fabrico

• Engenharia

• Validação

• Qualidade

• Laboratório

• Assuntos Regulamentares

• I+D+I

• Desenvolvimento Galénico
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Cláudia Pipa
Qualification and Metrology Manager 
Labesfal Fresenius-Kabi

Qualification and Metrology Manager – Qualification of classified areas and equipments; Calibrations.

Quality Development Department – Stability studies and R&D documentation evaluation in a cGMP and quality 
perspective; Product Launch; Cleaning and Process Validation

Validation Department - Cleaning and Process Validation; New projects Senior Supervisor

Compliance Department - Management of Compliance Team; CAPA, complaints, trend analysis,audits, change control, 
approval of master, review of validation studies

Quality Unit - project management (link between engineering and quality related to manufacturingfacility, 
manufacturing lines changes, automatic inspection machines and coordenation with validation department), cleaning 
validation, process validation.

QA - MBR review and product release, QA team field management, trends, SOP´s and all related
Supervisor

QC supervisor at wet chemistry lab and IPC - team management, SOP´s, trend analysis, raw material,primary and 
secondary raw material release to production.
IPC management and all related
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LOCAL
Hotel Novotel Lisboa .Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIO
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 13.30 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


