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Com  as Principais alterações ao gmp guide:

• Contamination Control Strategy
• Quality Risk Management 
• Pharmaceutical Quality System
• Cleanroom design, classification and qualification 
• Barrier Technologies
• Utilities

Com o apoio



Objetivos da formação
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O novo anexo 1 das EU GMP estará operativo em muito pouco tempo. Agora não se trata só de algumas
melhorias, temos uma revisão completa e profunda.

Esta formação oferece uma visão global do novo anexo 1, com especial atenção às alterações efectuadas à
anterior versão de 2009.

Serão analisadas com detalhe as mudanças a serem implementadas nomeadamente ao nível da
implementação da ICH Q9 e ICH Q10 no proceso de fabrico de medicamentos estéreis, novos avanços nas
tecnologías de fabrico e métodos de controlo de processo
Além de mudanças nestes pontos, foram incluído 100 novos artigos nesta nova revisão que serão também
abordados.

O anexo 1 ainda se encontra em fase de aprovação/comentário pelo que as mudanças aqui referidas
podem ser modificadas até à data da formação.

Formação especialmente desenvolvida para

• Fabrico
• Control de Qualidade
• Garantia de Qualidade
• Regulatory Affairs



PROGRAMA
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• Desenvolvimento, âmbito e princípios do anexo I
• Outras normativas vinculadas (ISO, PIC/S)
• Pessoal:

• Critérios de saúde, higiene, formação e requisitos em salas limpas (clase A e B)
• Instalações:

• Classificação de áreas, fluxos de pessoal e materiais. Processos de limpeza e desinfeção
• Prevenção de contaminação cruzada (RABS vs Isolator)

• Equipamentos:
• Qualificação e validação dos processos de limpeza

• Utilidades:
• WFI (Water For Injectables), vapor limpo, gases comprimidos.

• Tecnologias de produção
• Productos com esterilização terminal e de enchimento asséptico. Integridade de produto acabado (CCIT:     

closure container integrity test). Blow fill and seal. 
• Processos de esterilização:

• Calor húmido, calor seco, radiação, óxido de etileno e filtração (PUPSIT)
• Monitorização ambiental 
• Simulação aséptica de procesos (media fill)
• Control de Qualidade

METODOLOGIA :
Formação intensiva especialmente desenhada para que possa resolver todas as suas dúvidas no que respeita ao 
impacto do novos requisitos  GMP para o fabrico de estereis .
As diferenças entre as versões vão sendo abordadas  com o desenrolar da formação de acordo com os pontos da 
mesma



Dr André Luz 
QA Consultant & Auditor 

Owlpharma

QA Consultant & Auditor
OWLPHARMA

Main areas of expertise:
• Quality Management Systems:
- GMP and GDP systems.
- Design, review and implementation of SOPs, Plans and Protocols.
- Risk Management; support on change control procedures and CAPA management.
- Validation and Qualification projects.
- Product Quality Review.

• Audits (certified auditor):
- Internal audits to evaluate the compliance of the client’s QMS (e.g. pre-inspection audit).
- Third party audits (e.g. API suppliers, contract manufacturing suppliers).

• Training.
- Good Manufacturing Practices and Good Distribution Practices.
- Audit performing and audit receiving (e.g.: how to deal with inspectors, how to prepare audits)

Quality & Compliance Supervisor
Recipharm (former Lusomedicamenta)
Mar 2013 – Sep 2015
General GMP training; PQR management; Documentation management, Quality owner for 8  plant customers (Change Control, 
Deviations, Complaints)

Head of Department
Fresenius Kabi
2006 – Feb 2013  

Responsible for the production of PE bottles and ampoules using BFS technique,
Responsible for glass ampoules manufacturing process (aseptic filling and terminally sterilized)
Management of a team of 55 people in production
Technical procedures elaboration, verification and approval
Validation protocols and reports elaboration, verification and approval
Qualification of new equipments
Documentation verification
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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
599 € + 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


