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RESUMO 
 
A validação de limpeza na produção farmacêutica é imprescindível para o 
cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, conferindo qualidade e segurança 
aos medicamentos produzidos. Esta atividade é composta por diferentes passos: 
desenvolvimento e implantação dos procedimentos de limpeza, definição dos limites 
de aceitação de resíduos, validação do método analítico para determinação dos 
resíduos e aplicação de método de amostragem reprodutível e adequado à detecção 
e quantificação de traços dos resíduos pesquisados. Neste trabalho foi avaliada a 
limpeza dos equipamentos envolvidos na produção do medicamento LAFEPE 
Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC), 300 mg + 150 mg comprimidos revestidos. A 
validação de limpeza verificou a remoção dos resíduos de ativos farmacêuticos AZT 
e 3TC, do agente de limpeza Extran® MA 02 Neutro e verificou a possível 
contaminação microbiológica residual após o procedimento de limpeza.  
Considerando que o ambiente pode contribuir para a contaminação microbiológica 
foi avaliada a qualidade do ar de duas áreas controladas da linha produtiva. Um 
método analítico para determinação simultânea de AZT e 3TC em HPLC-UV 
apresentou-se seletivo e linear numa faixa de 2,5 a 15 µg/mL, apresentando como 
Limites de Detecção (LD) (AZT: 0,13 µg/mL; 3TC: 0,15 µg/mL) e Limites de 
Quantificação (LQ) (AZT: 0,20 µg/mL; 3TC: 0,23 µg/mL). O método de amostragem 
com swabs obteve uma recuperação adequada de AZT e 3TC em superfícies de aço 
316L, respectivamente 82,04% e 83,32%.  
Na determinação do resíduo de detergente foi aplicada a amostragem dos 
equipamentos por água de rinsagem e utilizados os métodos analíticos de 
potenciometria e condutimetria, sendo conhecidas as respostas analíticas para uma 
curva de 2,0 a 20,0 µg/mL de Extran® MA 02 Neutro em água purificada.  
A avaliação da contaminação microbiológica nas superfícies dos equipamentos foi 
determinada através de placas de contato RODAC® com meio de crescimento 
Tryptic Soy Agar acrescido de polissorbato 80 e lecitina de soja como agentes 
neutralizantes dos detergentes e desinfetantes para verificação do crescimento de 
bactérias heterotróficas. Para a determinação da qualidade do ar foram utilizadas 
placas de petri com os meios de crescimento Tryptic Soy Agar e Agar Sabouraud, 
também acrescidos de polissorbato 80 e lecitina de soja como agentes 
neutralizantes expostas no ambiente em condição de operação por 4 horas. Neste 
caso foi avaliado o crescimento de bactérias heterotróficas, fungos filamentosos e 
leveduriformes.    
O procedimento de limpeza e amostragem foi aplicado a 3 (três) lotes industriais 
consecutivos e os resultados obtidos atenderam às especificações de limites dos 
contaminantes AZT e 3TC, e contaminação microbiológica residual. Os resultados 
das análises de pH dos resíduos de detergente não apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas entre as amostras coletadas e seus respectivos 
brancos analíticos (água purificada). Portanto, sugere-se a implementação de 
técnicas complentares como análise de Carbono Orgânico Total - TOC.  Os 
resultados da avaliação da qualidade do ar confirmaram a permanência do status de 
limpeza do ambiente e dos equipamentos nele dispostos. Assim, o procedimento de 
limpeza, o método analítico e de amostragem foram considerados adequados e 
aplicáveis à validação de limpeza dos equipamentos de uma produção farmacêutica 
dedicada à produção de antirretrovirais.   
Palavras-chave: Validação de limpeza, lamivudina, zidovudina, detergente residual, 
contaminação microbiológica, HPLC, condutimetria e potenciometria. 
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SUMMARY 
 
The cleaning validation in pharmaceutical manufacturing activity is essential for 
compliance with Good Manufacturing Practices, providing quality and safety of 
pharmaceutical products. This activity consists of different steps: the development 
and implementation of cleaning procedures in production areas, defining the limits of 
waste acceptance, validation of analytical method for determining residues and 
application of reproducible and suitable sampling method for the purpose of detection 
and quantification trace residues surveyed. In this study we evaluated the cleanliness 
of the equipment involved in producing the drug LAFEPE Zidovudine (AZT) + 
lamivudine (3TC) 300 mg + 150 mg coated tablets at an antiretroviral factory. The 
cleaning validation noted the removal of waste from pharmaceutical active AZT and 
3TC, the cleaning agent Extran® MA 02 neutral and noted the possible residual 
microbial contamination after the cleaning procedure. Considering that the 
environment can contribute to the contamination was assessed air quality in two 
controlled areas in production line. A method for simultaneous determination of AZT 
and 3TC in HPLC-UV is selective and presented a linear range from 2,5 to 15,0 
µg/mL, and Limits of Detection (LOD) (AZT: 0,13 µg/mL; 3TC: 0,15 µg/mL) and limits 
of quantification (LOQ) (AZT: 0,20 µg/mL; 3TC: 0,23 µg/mL). The sampling swabs 
presented an adequate recovery of AZT and 3TC on stainless steel surfaces 316L, 
82.04% and 83.32%, respectively. 
For the determination of residual detergent was applied rinsing water as sampling 
technique and the analytical methods used were potentiometric and conductimetric, 
being known the analytical answers on an calibration curve prepared with Extran® 
MA 02 neutral in purified water, in a range of 2,0 to 20,0 µg/mL.  
The evaluation of microbiological contamination on equipment surfaces was 
determined using contact plates RODAC® with growth medium tryptic Soy Agar plus 
polysorbate 80 and soy lecithin as neutralizing agents in detergents and disinfectants 
to check the growth of heterotrophic bacteria. For the determination of air quality 
were used petri dishes with growth media tryptic Soy Agar and Sabouraud Agar, also 
plus polysorbate 80 and soy lecithin as neutralizing agents in detergents and 
disinfectants exposed in the environment in operating condition for 4 hours . In this 
case we measured the growth of heterotrophic bacteria, fungi and yeasts. The 
procedure for cleaning and sampling was applied to three (3) industrial lots in a row 
and the results met the specification limits of contaminants AZT and 3TC, and 
residual microbiological contamination. The pH´s results of detergent residue showed 
no statistically significant differences between the samples and their analytical blanks 
(purified water). Then, it is suggested to implement additional techniques such as 
Total Organic Carbon - TOC. The results of the assessment of air quality corroborate 
to confirm the permanence of the status of environmental cleanup and equipment 
disposed therein. Thus, the cleaning procedure, the analytical method and sampling 
were appropriate and applicable to the cleaning validation of pharmaceutical 
manufacturing equipment from an antiretroviral production. 
 
Keywords: Cleaning validation, lamivudine, zidovudine, detergent residue, 
microbiological contamination, HPLC, conductimetry and potentiometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a descoberta da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) têm-

se alcançado considerável progresso no desenvolvimento de agentes antirretrovirais 

(anti-HIV). Os inibidores da enzima transcriptase reversa zidovudina (AZT) e a 

lamivudina (3TC) foram a primeira classe de fármacos utilizada no tratamento das 

infecções pelo vírus da imunodeficiência adquirida (BECK et al.,2007). 

No LAFEPE1 é produzido em escala industrial o medicamento LAFEPE 

Zidovudina + Lamivudina 300 + 150 mg comprimido revestido. Esta associação de 

AZT + 3TC é obtida por granulação via úmida, numa área de produção de larga 

complexidade, na qual são produzidos mais 6 (seis) especialidades da classe dos 

antirretrovirais em 7 (sete) diferentes apresentações farmacêuticas. Assim, torna-se 

imprescindível reduzir os riscos associados à contaminação-cruzada. 

Para tanto, as Boas Práticas de Fabricação (BPF) objetivam mitigar os riscos 

de não conformidades constituídos essencialmente por contaminação-cruzada, 

contaminação por partículas, troca ou mistura de produto (BRASIL, 2010). 

Dentre as determinações das BPF está a validação de limpeza, cuja evidência 

documentada demonstra que os procedimentos de limpeza removem os resíduos a 

níveis pré-determinados de aceitação, considerado seguro (BRASIL, 2010; GOMES 

& SOUZA, 2010). 

  Os processos de validação de limpeza os quais contemplam as 

responsabilidades, descrição dos equipamentos, as estratégias de limpeza e 

analítica, assim como a justificativa dos limites de resíduos, consistem de duas 

atividades principais. A primeira é o desenvolvimento e validação do procedimento 

de limpeza usado para remover ativos, impurezas, produtos de degradação, agentes 

de limpeza e microorganismos das superfícies dos equipamentos e a segunda 

envolve o desenvolvimento e a validação do método para quantificar os resíduos das 

superfícies dos equipamentos utilizados na produção (FDA, 1993; MILENOVIC et al., 

2008). 

As técnicas de amostragem para determinação dos resíduos relatadas na 

literatura são diversas (swabs, água de rinsagem, amostragem por solventes, 

amostragem por produto ou placebo) e para cada uma delas há vantagens e 

                                                 
1 Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A- LAFEPE 
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desvantagens amplamente descritas e discutidas. (MINGORANCE, 2005; BRASIL, 

2006).  

Segundo Le Blanc (1999), os limites de aceitação para os contaminantes 

devem ser justificados cientificamente. A determinação dos mesmos considera 

informações como: dados farmacológicos e ou toxicológicos do contaminante, 

tamanho do lote do produto subsequente, dose máxima do produto subsequente, 

superfície dos equipamentos disponível para o contato. Por fim, a justificativa para 

os limites de aceitação estabelecidos deve ser lógica, com base no conhecimento do 

fabricante dos materiais envolvidos e devem ser práticos, exequíveis e verificáveis 

(FDA, 1993). 

Para controlar a efetividade da limpeza dos ativos farmacêuticos, o método 

analítico deve ser seletivo para a determinação da substância em estudo e deve 

apresentar sensibilidade suficiente, visto que em geral, as contaminações são 

encontradas em baixas concentrações (KLINKENBERG; STREEL; CECCATO, 

2003). 

Em complementação aos métodos acima referidos pode-se ainda utilizar 

métodos analíticos não específicos como: condutimetria, potenciometria e análise de 

carbono orgânico total – TOC, que em conjunto avaliam características de 

condutividade, aspectos relacionados à alcalinidade ou acidez e compostos 

orgânicos de uma amostra (MINGORANCE, 2005).  

O estudo de validação deve assegurar que as operações de limpeza e 

armazenagem dos equipamentos não permitam proliferação microbiana. Assim, a 

avaliação dos aspectos microbiológicos deve ser realizada onde a possibilidade de 

contaminação microbiana do produto subsequente é considerada possível e 

representa um risco a qualidade do produto (PDA, 1998; BRASIL, 2006). 

As ações consistem basicamente de medidas preventivas a contaminação, e 

não de remoção da contaminação, uma vez que ela tenha ocorrido. Deve haver 

evidência de que a limpeza de rotina e armazenagem do equipamento não permitem 

a proliferação microbiana (FDA, 1993).  

A produção farmacêutica ocorre em áreas limpas de diferentes classificações, 

portanto a avaliação microbiológica é parte imprescindível do monitoramento 

ambiental. Nos estudos de validação é preciso avaliar o nível de limpeza após o 

Procedimento Operacional Padrão (POP) aplicado e também conhecer como 
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microorganismos presentes no ambiente podem interferir na validade do processo 

de limpeza. 

Dessa forma, a análise microbiológica da superfície dos equipamentos, bem 

como avaliação da contaminação microbiológica do ar ambiente trazem informações 

imprescindíveis para a conclusão dos estudos de validação de limpeza.  

Finalmente, sendo conhecidos os aspectos físico-químicos (ativos e 

detergente) e microbiológicos da limpeza tem-se informações consistentes para a 

afirmação de sua validação. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DO HIV 

 

A AIDS é causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Caracteriza-

se por significativa imunossupressão associada a infecções oportunistas, neoplasias 

secundárias e manifestações neurológicas (AMATO NETO et al., 1996). 

O HIV é classificado como retrovírus e atualmente são conhecidos os vírus 

HIV tipos 1 e 2. Devido às características epidemiológicas da AIDS estudos sugerem 

uma etiologia infecciosa, transmitida por via sexual, vertical e parenteral (AMATO 

NETO et al., 1996). 

Segundo o Programa das Nações Unidas sobre AIDS e HIV em parceria com 

a Organização Mundial de Saúde (UNAIDS/OMS), os últimos dados epidemiológicos 

mundiais indicam que a propagação do HIV parece ter atingido o pico em 1996, 

quando ocorreram 3,5 milhões de novas infecções pelo HIV. Em 2008, o número 

estimado de novas infecções pelo HIV foi aproximadamente 30% inferior ao pico da 

epidemia de 12 anos antes (OMS, 2009). 

Por outro lado, o número de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo 

continuou a crescer em 2008, atingindo um número estimado de 33,4 milhões. O 

número total de pessoas vivendo com o vírus em 2008 foi mais de 20% maior do 

que no ano de 2000, e a prevalência foi quase três vezes superior à encontrada em 

1990 (OMS, 2009). 

Entretanto, o número de novas infecções tem sido reduzido ao longo dos 

anos. Segundo publicação do Relatório Global da UNAIDS/OMS, em 2009 foram 
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estimados 2,6 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Este valor é 19% 

menor do que os 3,1 milhões de pessoas infectadas em 1999 e mais que 21% 

menor do que 3,2 milhões estimados para novas infecções em 1997 (OMS, 2010). 
Vide figura 1. 

 
Figura 1: Número de infecções pelo HIV, de 1990 a 2009. Fonte: OMS, 2010. 

 

O número anual de mortes relacionadas à Aids em todo o mundo está 

diminuindo gradativamente do pico de 2,1 milhões em 2004 para uma estimativa de 

1,8 milhão em 2009. O declínio reflete o aumento da disponibilidade de terapia anti-

retroviral, bem como assistência e apoio às pessoas vivendo com HIV, 

particularmente em países de média e baixa renda, que é também um resultado da 

redução da incidência a partir do final dos anos 1990 (OMS, 2010). Vide figura 2. 

 
Figura 2: Número de mortes de adultos e crianças em virtude da AIDS. Fonte OMS, 

2010. 

 

No Brasil, de 1980 a junho de 2010 foram notificados aproximadamente 593 

mil casos de AIDS. Destes, cerca de 35% são do sexo feminino e 65% do sexo 

masculino. Na faixa etária de 30 a 49 anos encontra-se a maior incidência de casos 

de AIDS, em ambos os sexos. Entre as idades de 13 e 19 anos o maior número de 

casos é de indivíduos jovens do sexo feminino, tendo ocorrido essa inversão desde 

1998, com 8 casos em meninos para cada 10 casos em meninas (BRASIL, 2010a).  
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A distribuição desses números nas diversas regiões do Brasil dá-se nos 

seguintes percentuais: Norte – 4,2%, Nordeste – 12,5%, Centro-oeste – 5,7%, 

Sudeste – 58% e Sul – 19,5% (BRASIL, 2010a). Os dados apresentados 

demonstram grandes diferenças regionais, apresentando-se em declínio nas regiões 

sudeste e centro-oeste e acréscimo nas demais regiões. A região norte apresenta-se 

como a epidemia mais recente, vide figura 3 (HALLAL et al., 2010).  

 
Figura 3. Taxa de incidência de HIV (1) (por 100.000 habitantes), segundo região de 

residência e ano de diagnóstico. Brasil, 1998 - 2008. Fonte: BRASIL, 2009. 

 

Assim como observado nos dados da OMS, também no Brasil apresenta-se 

uma redução no número de óbitos em decorrência da AIDS. Seguem abaixo dados 

do coeficiente de mortalidade por AIDS (por 100.000 habitantes), segundo região de 

residência e ano de óbito (Figura 4). 
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Figura 4: Coeficiente de mortalidade por AIDS (por 100.000), segundo região de 

residência e ano do óbito. Brasil, 1996 – 2008. Fonte: BRASIL, 2009. 

 

Em resumo, o crescimento da epidemia global de Aids encontra-se em 

aparente estabilização. O número anual de infecções por HIV tem diminuído desde o 

final dos anos 1990, e há relatos de redução de mortes relacionadas à AIDS em 

virtude do aumento da cobertura do tratamento antirretroviral (OMS, 2010).  

 

2.2 AÇÕES PARA ACESSO UNIVERSAL AO CUIDADO E TRATAMENTO DE 

PESSOAS VIVENDO COM HIV E AIDS 

 

A Declaração sobre HIV e AIDS adotada no âmbito da Sessão Especial das 

Nações Unidas, realizada em julho de 2001 em Nova York, estabeleceu como um de 

seus eixos o acesso das pessoas vivendo com HIV e AIDS aos medicamentos 

antirretrovirais. No capítulo “Cuidado, Apoio e Tratamento”, os países assumiram o 

compromisso de criar, até 2003, estratégias nacionais para lidar e, se possível, 

superar os diferentes entraves que afetam o fornecimento de medicamentos. 

(GRANGEIRO, et al., 2006). 

Assim, para avaliação do nível de investimento interno de cada país em 

resposta à AIDS a UNAIDS desenvolveu o Índice Doméstico de Investimento 

Prioritário, do inglês Domestic Investment Priority Index - DIPI. Um valor alto 



Oliveira, A.T.C, Estratégia para validação de limpeza de equipamentos e ambiente ocupacional da área de produção de 
antirretrovirais 

26 

 
  

geralmente indica um alto nível de prioridade. Este índice é determinado segundo a 

equação abaixo.  
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Segundo dados apresentados no Relatório Global sobre a Epidemia da AIDS, 

dentre os países com maiores prevalências de AIDS, o Brasil se destaca, 

juntamente com, a China, Colômbia e Congo, com DIPI acima da média, ou seja 

acima de 0,35. (OMS, 2010). 

A resposta brasileira ao HIV/AIDS foi instituída em 1986 com programas 

estruturados no âmbito estadual e nacional. Até a presente data, avanços 

importantes foram feitos com o desenvolvimento de uma rede estruturada para o 

atendimento integral às pessoas vivendo com HIV, incluindo aconselhamento e 

testagem em 426 unidades, 636 ambulatórios de HIV, 677 farmácias de dispensação 

de medicamentos antirretrovirais, hospitais-dia e cuidados domiciliários e uma rede 

de laboratório que fornece a contagem de CD4, carga viral e genotipagem do HIV 

(HALLAL, et al., 2010). 

Atualmente, observa-se harmonização nas recomendações de encorajamento 

para o diagnóstico precoce e tratamento imediato, sendo avaliadas condições 

específicas como: o contexto da epidemia, os pontos fortes e fracos dos sistemas de 

saúde de cada localidade, e disponibilidade de recursos financeiros, humanos e 

outros recursos essenciais (BRASIL, 2010b; OMS, 2010; OMS, 2010a; ZOLOPA, 

2010). 

 

2.3 TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 
 

Na construção de um esquema  terapêutico para o paciente o tratamento 

clínico agora dispõe de cerca de 25 drogas diferentes em seis diferentes classes, 

bem como uma variedade de apresentações em dose fixa combinada (ZOLOPA, 

2010).   

No Brasil, estão disponíveis cinco classes de antirretrovirais: inibidores 

nucleosídeos da transcriptase reversa (ITRN), inibidores não nucleosídeos da 
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transcriptase reversa (ITRNN), inibidores da protease (IP), inibidor de fusão e 

inibidor da integrase (HALLAL et al., 2010). Vide Quadro 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Classes de antirretrovirais disponíveis no Brasil e ano de disponibilização. 

Fonte: HALLAL et al, 2010. 

 

 Entretanto, apesar dos novos fármacos descobertos, AZT e 3TC, em 

associação a drogas de outras classes (inibidores de protease e inibidores não 

nucleosídeos de transcriptase reversa) continuam a ser indicados como drogas de 1ª 

escolha para o tratamento de adultos e adolescentes em todo o mundo. Este 

medicamento tem seu uso indicado para o tratamento dos pacientes confirmados, 

assim como na profilaxia da transmissão vertical do HIV e tratamento em gestantes. 

Esta associação também é indicada em situações de exposições ocupacionais, 

sexuais e reprodução humana assistida entre pessoas que vivem com HIV. 

(BRASIL, 2010c; BRASIL, 2010d; OMS, 2010a). 

 

2.3.1 AZT e 3TC 

 

Estudos têm demonstrado que a monoterapia antirretroviral ocasiona, 

frequentemente, a seleção de cepas resistentes do HIV. Esquemas posológicos 

combinados têm se mostrado mais eficazes na supressão da replicação viral 

(SOUZA & STORPIRTIS, 2004).  

Ritonavir (RTV) (1996)
Saquinavir (SQV) (1996) 
Indinavir (IDV) (1997) 
Amprenavir (APV) (2001) 
Lopinavir/r (LPV/r) Cáp (2002) 
Lopinavir/r (LPV/r) Com (2005) 
Atazanavir (ATV) (2004) 
Fosamprenavir (FPV) (2005) 
Darunavir (DRV) (2007) 

Zidovudina (AZT) (1993)
Estavudina (d4T) (1997) 
Didanosina (Ddi) (1998) 
Lamivudina (3TC) (1999) 
Abacavir (ABC) (2001) 
Didanosina (Ddi) EC (2005) 
Tenofovir (TDF) (2003) 

ITRN e ITRNt IP 

ITRNN

Nevirapina (NVP) (2001)
Efavirenz (EFZ) (1999) 

Inibidor de Integrase

Inibidor de Fusão

Enfuvirtida (T-20) (2005) 

Raltegravir (RGV) (2009)
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Em 1997, 10 anos após a aprovação do primeiro medicamento para o 

tratamento para a infecção pelo vírus HIV 1 (RETROVIR®, zidovudina, 

GLAXOSMITHKLINE),  foi aprovado pela FDA o medicamento COMBIVIR®, 

zidovudina e lamivudina, GLAXOSMITHKLINE. Este apresentando a associação dos 

ativos nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa, AZT e 3TC nas 

concentrações de 300 mg e 150 mg, respectivamente (BRODER, 2010). 

Em 1998, O LAFEPE obteve o registro junto à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA do produto similar ao COMBIVIR®, LAFEPE Zidovudina + 

Lamivudina 300 + 150 mg, comprimidos revestidos, MS 1.2461.0002.001-8 (BRASIL. 

1998). Vide figura 5. 

 

 
Figura 5: Imagem do produto LAFEPE Zidovudina + Lamivudina 300 + 150 mg, 

comp. rev. Fonte: OLIVEIRA, A. T. C., 2010. 

 

Desde então, o LAFEPE tem produzido este medicamento exclusivamente 

para o Ministério da Saúde, sendo ele o mais demandado pelo Programa de DST, 

AIDS e Hepatites Virais do MS ao LAFEPE. Vide na figura 6 a sua produção entre os 

anos de 2005 e 2010. 
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Figura 6: Produção realizada por ano do LAFEPE Zidovudina + Lamivudina 300 + 

150 mg, comp. rev., período de 2005 a 2010. Fonte: LAFEPE, 2010a. 

  

 

2.3.1.1 AZT 

 
A zidovudina (3’-Azido-3’-desoxitimidina) é semelhante à timidina endógena, 

diferenciando apenas pela presença de um grupo azido (N3) no anel ribose (VEAL & 

BACK, 1995; AOKI, 1999) ao invés de hidroxila na posição 3. Ela apresenta-se 

neutra na faixa de pH, que varia de 3,5 a 5,5 e pKa igual a 9,8 (MESPLET et al., 

2001).  

Sua fórmula molecular é C10H13N5O4 e possui peso molecular de 267,24 

g/mol. Apresenta-se como pó cristalino e acastanhado. Apresenta polimorfismo e 

sua temperatura de fusão encontra-se em torno de 124 °C. É ligeiramente solúvel 

em água, solúvel em etanol (BRASIL, 2010e). 
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Figura 8: Fórmula estrutu
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 O 3TC é usado no tratamento de infecção por HIV- 1 em combinação com 

outros agentes antirretrovirais e estudos relatam sua atividade contra cepas de HIV 

resistentes ao AZT (ZHOU & SOMMADOSSI,1997; JOHNSON et al., 1999). 

 

2.4 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS DE PRODUÇÃO 

NACIONAL 

 

 Considerando as variadas indicações da associação AZT + 3TC este 

medicamento é o mais amplamente distribuído nos Programas de DST, AIDS e 

Hepatites virais do Ministério da saúde (BRASIL, 2010f). Segue abaixo gráfico 

ilustrativo da grade (medicamentos de produção nacional) de distribuição de 

antirretrovirais do ano de 2010. Vide figura 92. 

 

 
Figura 9: Medicamentos de produção nacional distribuídos pelo Departamento de 

DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde – 2010. Fonte: BRASIL, 2010f. 

 

 

 
                                                 
2 Meses de Janeiro a Dezembro de 2010, exceto o mês de Outubro, cuja grade de distribuição não estava 
disponível no sítio eletrônico http://www.aids.gov.br/pagina/medicamentos-antirretrovirais#grades. 
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2.5 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO-

CRUZADA  

 

As Boas Práticas de Fabricação são a parte da Garantia da Qualidade que 

assegura que os produtos são consistentemente produzidos e controlados, com 

padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro. 

Está primeiramente orientada para a diminuição dos riscos inerentes à produção 

farmacêutica. Os riscos consistem principalmente de contaminação-cruzada, 

contaminação por partículas, troca ou mistura de produto. (BRASIL, 2010). 

Inicialmente, as ações das agências reguladoras buscavam reduzir a 

possibilidade de contaminação-cruzada entre produtos penicilânicos e não 

penicilânicos, assim como produtos diversos com ativos esteróides ou hormonais 

(FDA, 1993). 

Existem vários relatos na literatura de efeitos adversos causados pela 

contaminação-cruzada, a primeira delas ocorreu na década de 60, quando os efeitos 

adversos graves e inesperados foram observados devido à contaminação de 

isoniazida (hidrazida do ácido nicotínico) com dietilestilbestrol (WEBER, 1963). 

Recentemente, foi noticiado um caso de recolhimento de medicamentos no 

Brasil, Estados Unidos e Caribe. Tratou-se do recall dos medicamentos Tylenol®, 

Sinutab®, Benadryl® e Sudafed® pedriático. Segundo veiculado, a Johnson & 

Johnson estaria realizando o recolhimento, pois afirmou que houve casos em que o 

procedimento de limpeza dos equipamentos foi insuficiente ou em que a limpeza não 

foi “documentada adequadamente” (FAGUNDES, 2011).  

Assim, para evitar tais não conformidades observa-se um aumento no rigor 

das ações preventivas à contaminação-cruzada. Segundo a RDC nº 17 de 2010 os 

equipamentos não dedicados devem ser limpos de acordo com POP de limpeza 

validado para evitar a contaminação-cruzada. No caso de equipamentos dedicados 

a validação de limpeza deve considerar resíduos de agentes de limpeza, 

contaminação microbiológica e produtos de degradação, quando aplicável (BRASIL, 

2010). 
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2.6 VALIDAÇÃO DE LIMPEZA DOS PROCESSOS FARMACÊUTICOS 

 

Validação de limpeza é uma parte das BPF que busca trazer evidências 

documentadas de que os procedimentos de limpeza aplicados removem resíduos a 

níveis pré-determinados de aceitação (BRASIL, 2010).  

Atualmente há na literatura bastantes publicações disponíveis para a 

condução da validação de limpeza e pode-se perceber uma grande harmonização 

entre as ações preconizadas nos guias nacionais e internacionais.  

O FDA descreve de forma clara os objetivos a ser cumpridos pelas indústrias 

no âmbito da validação de limpeza: Procedimentos escritos, definição das 

responsabilidades, protocolos aprovados e registros das ações, relatório final 

declarando se o processo foi ou não concluído com êxito (FDA, 1993).  

O guia para validação de limpeza do Canadá ressalta que os procedimentos 

para limpeza dos equipamentos devem ser abrangentes, considerando também as 

partes de equipamentos que não entram em contato direto com os produtos 

(CANADÁ, 2008). 

Os guias europeu e brasileiro esclarecem que é possível agrupar uma gama 

de produtos similares que partilham de procedimentos de limpeza semelhantes em 

um processo único de validação. Pontuam também que a definição da validação 

através do critério de "pior caso" é uma abordagem válida, visto que considera as 

condições críticas de um processo de produção farmacêutica. Enfatizaram por fim 

que, para que o processo seja considerado validado, deverá ser realizado no mínimo 

em três aplicações consecutivas do procedimento de limpeza, demonstrando 

sucesso da operação (EU-GMP, 2008; BRASIL, 2006). 

Todas as informações acima pontuadas devem estar descritas no protocolo 

da validação de limpeza e estão apresentadas de forma resumida na figura 10. Vide 

abaixo figura esquemática dos itens que devem ser contemplados no protocolo. Na 

figura foram destacadas em vermelho as etapas críticas.   
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Figura 10: Itens a constar no protocolo de validação de limpeza. Fonte: BRASIL, 

2006. 

 

2.6.1 Avaliação do POP de limpeza  

 

A avaliação do POP de limpeza objetiva evitar que sejam despendidos 

recursos em outras etapas da validação, sem que seja avaliada a aplicabilidade e a 

adequação do procedimento. Os itens a ser verificados são:  

- POP definidos e implantados e colaboradores treinados nesta atividade; 

- Descrição dos pontos críticos de cada equipamento; 

- Declaração dos agentes de limpeza e os solventes de enxágue, assim como suas 

concentrações de uso e forma de preparo; 

- Definição dos intervalos entre o final da produção e o início dos procedimentos de 

limpeza e entre a limpeza do equipamento e sua utilização; 

- Afirmação de que os procedimentos de limpeza e armazenagem não permitem 

proliferação microbiana (BRASIL, 2006).  
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2.6.2 Definição dos critérios de aceitação 

 

2.6.2.1 Limites dos ativos farmacêuticos 

 

Uma chave para a validação de limpeza eficaz é determinar: O quanto de 

limpeza é suficiente? Isso é determinado através do estabelecimento dos limites de 

aceitação de resíduos (LEBLANC, 1998). 

O limite de aceitação é um valor numérico real e é um dos requisitos 

imprescidíveis do protocolo de validação de limpeza. Os limites devem ser práticos, 

verificáveis, realizáveis e devem ser definidos através de critérios científicos 

(HAIDER & ASIF, 2010).  

Assim, devem considerar: tamanho do lote, dosagem do ativo pesquisado, 

assim como o próximo produto a compartilhar o uso do equipamento, dados 

toxicológicos, solubilidade e área de contato do equipamento com o produto 

(BRASIL, 2006). 

Fourman & Müllen (1993) foram os pioneiros a propor os limites de aceitação 

de resíduos na validação de limpeza. Desde então esta referência foi utilizada pela 

maioria das legislações e guias, promovendo grande harmonização entre os 

mesmos.  

Os critérios de aceitação que são amplamente utilizados são: 

• O equipamento estar visualmente limpo; 

• 0,1% da dose limite: Critério no qual se permite que não mais que 0,1%, ou a 

milésima parte da dose mínima diária do contaminante esteja presente na 

dose diária máxima do produto subsequente; 

• 10 ppm: critério no qual aceita-se que o produto a ser removido esteja 

presente na forma farmacêutica do próximo produto em uma concentração de 

10 partes por milhão (10 ppm). 

 A determinação matemática dos limites de aceitação dos fármacos foi 

apresentada por Fourman & Müllen, 1993 e ela ocorre em etapas. Primeiramente 

considera-se o limite de sua aceitação no produto produzido em sua sequência no 

equipamento (LAS, Limite no produto subsequente). Depois, o limite por área 

superficial do equipamento a ser limpo (LAS) é estimado e finalmente, o limite dos 

resíduos na amostra analisada (LA) é calculado (LE BLANC, 1999). Esses valores 

são calculados com as seguintes equações: 
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CRITÉRIO DE 0,1% DA DOSE LIMITE 
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  (µg) (2) 

 

Onde: 

0,001 é o fator de segurança para formas farmacêuticas orais (APIC, 1999; LE 

BLANC, 1999; MINGORANCE, 2005; BRASIL, 2006; COUTINHO, 2009)  

1000 é um artifício matemático para obter a concentração em µg 
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CRITÉRIO DE 10 ppm 

 

 �! � 10 )μg/g ou μg/mL+  � MNONPQR OíPSOR TR URVW XYZXW[YWPVW )\ RY O + (µg)  (5) 

 

Para as determinações dos limites de aceitação por área superficial e na 

amostra são utilizadas as equações (3) e (4), respectivamente. 
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2.6.2.2 Limite do agente de limpeza 

 

Quando são determinados limites de resíduos de ativos farmacêuticos têm-se 

disponíveis os dados farmacológicos dos mesmos. Entretanto, quando se deseja 

determinar limites de aceitação de agentes de limpeza dados como dose terapêutica 

não são aplicáveis. Estes materiais não possuem níveis de dosagem terapêutica 

quantitativos, e ainda podem ter efeitos tóxicos no organismo. Nestes casos, é 

necessário basear os cálculos de limites na toxicidade do material (MINGORANCE, 

2005). 

Para tanto, é necessário determinar a menor dose na qual efeitos tóxicos não 

são observáveis. Esse valor é denominado NOEL, do inglês No Observed Effect 

Level e é calculado como descrito na equação (6): 

 

]^_ �
1�`" �a"

6"""
 (mg)         (6) 

 

Onde: 

DL50: É a dose necessária do componente menos tóxico do agente de limpeza 

necessário para matar 50% dos animais em experimentação (mg/Kg)  

70: Representa o peso de um homem adulto em Kg  

2000: É uma constante empírica. 

 

Esse valor substitui o termo “0,001 × Mín.dose diária do produto A (mg)” na 

equação (2) para ser calculados os limites do agente de limpeza no lote 

subsequente. Em seguida as equações (3) e (4) podem ser calculadas para 

determinar o limite do contaminante por área superficial e na amostra analisada, 

respectivamente (BRASIL, 2006). 

 

2.6.3 Validação da metodologia analítica 

  

Vários métodos analíticos têm sido aplicados para verificar 

o sucesso das operações de limpeza, incluindo CLAE-UV, que é o mais comumente 

utilizado. Dentre vários ativos que tiveram suas metodologias de análise 

desenvolvidas por CLAE-UV pode-se destacar: meclizina (MIRZA, et al., 1999); 

ácido acetilsalicílico (NOZAL et al., 2000); alfentanil, fentanil e sulfentanil 
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(LAMBROPOULOS; SPANOS; LAZARIDES, 2000); cisplatina (RAGHAVAN et al., 

2000); amlodipino (KLINKENBERG; STREEL, CECCATO, 2003); penicilamina (DIÁZ 

et al., 2005); pirimetamina e sulfadoxina (BOCA; APOSTOLIDES, PRETORIUS, 

2005); ertapenen (SAJONZ et al., 2005); azatiprina (FAZIO et al., 2007); AZT + 3TC 

(SANTORO et al., 2007); nifedipina (MILENOVIC et al., 2008); digoxina 

(TODOROVIC et al., 2009) e amoxicilina (GOMES & SOUZA, 2010).  

Também tem sido relatadas determinações de ativos farmacêuticos nas 

validações de limpeza através de CLAE, com detecção por arranjo de diodos - DAD 

como segue: sumatriptano (NOZAL, et al., 2002) e sulfametoxazol e trimetoprima 

(COUTINHO et al., 2009).  

Há publicações que referem o uso da CLAE acoplada a espectrometria de 

massas aplicada a análise de resíduos dos seguintes compostos: cefmetazol e 

cefpodoxima (FUKUTSU et al., 2006) e compostos altamente potentes (LIU & PACK, 

2007).  

Cromatografia Líquida de Ultra performance – UPLC tem sido aplicada às 

análises dos resíduos de esteróides numa área de produção farmacêutica (FEKETE, 

S.; FEKETE, J., GANZLER, 2009).  

Foram relatados estudos de validação de limpeza através de 

espectrofotometria com detecção de ultravioleta para o produto zidovudina cápsulas  

(ALENCAR et al, 2004), zidovudina na forma farmacêutica xarope (ALENCAR et al, 

2006) e mebendazol na forma farmacêutica comprimidos (ALENCAR et al, 2006a). 

A cromatografia gasosa tem sido aplicada à validação de limpeza de 

equipamentos, detectando traços dos ativos alfentanil, fentanil e sulfentanil na 

produção farmacêutica (VAN NIMMEN & VEULEMANS, 2004).  

O método de espectrometria massas com ionização por eletrospray foi 

aplicada com êxito para a determinação de resíduos numa área de produção dos 

seguintes ativos farmacêuticos: neostigmina, acebutol, amilorida, amiodarona, 

ibuprofeno, montelukast, clavulanato de potássio e β – estradiol (SOPARAWALLA et 

al, 2009). 

Galella et al. (2009) apresentaram vantagens do uso de espectrometria de íon 

móvel em relação à cromatografia líquida de alta eficiência nos estudos de validação 

de limpeza. 

Assim, ativos farmacêuticos exigem detecção e quantificação através de 

métodos analíticos específicos, como os citados acima. Já a determinação de 
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resíduos de detergente pode ser levada a êxito através de análises inespecíficas, 

como potenciometria, condutimetria e TOC (MINGORANCE, 2005). Seguem abaixo 

registros de validação de limpeza que utilizaram técnicas não específicas como TOC 

(STREGE et al., 1996; BIWALD & GAVLICK, 1997; WALLACE et al., 2004; 

CLEMENTINO et al., 2008) e Condutimetria (NUNES & CAMPOS, 2008).  

 

2.6.4 Definição das técnicas de amostragem 

 

A escolha da técnica a ser aplicada à amostragem depende de vários fatores 

como: características dos equipamentos e seus materiais de construção, atributos 

da formulação (forma farmacêutica e solubilidade dos ativos e excipientes) e 

características físico-químicas dos agentes de limpeza (MINGORANCE, 2005a).  

Na literatura há relatos de dois tipos principais de amostragem: amostragem 

direta (método de swab, lenços) e amostragem indireta (uso de soluções de 

enxágue). Cada uma delas possui vantagens e desvantagens em sua aplicabilidade 

(BRASIL, 2006). 

Na amostragem direta áreas que são mais difíceis de limpar e que são 

razoavelmente acessíveis podem ser avaliadas, levando ao estabelecimento de um 

nível de contaminação por unidade de superfície determinada. Por outro lado, não 

podem ser aplicados em áreas inacessíveis e a própria amostragem pode introduzir 

contaminação (HAIDER & ASIF, 2010). Vide figura 11. 

 

 
Figura 11: Imagem representando coleta de amostra através de swab na máquina 

de revestimento (precisamente na paleta) da fábrica de antirretrovirais do LAFEPE. 

Fonte: OLIVEIRA, A. T. C., 2010a. 
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A amostragem por água de enxágue permite a amostragem de uma grande 

superfície e também áreas de difícil acesso como sistemas que não podem ser 

rotineiramente desmontados. No entanto, deve-se considerar que o resíduo deve ser 

solúvel e que o mesmo pode estar retido fisicamente no equipamento (HAIDER & 

ASIF, 2010). 

Também há relatos da utilização do método de amostragem por placebo. 

Neste caso, após a execução do POP de limpeza no equipamento o mesmo é 

utilizado na produção de um lote placebo. Em seguida, os resíduos são pesquisados 

em amostras deste placebo. A ANVISA desaconselha o uso dessa técnica, por outro 

lado o FDA autoriza o seu uso, desde que associado a outras formas de 

amostragem, como swab ou água de enxágue (FDA, 1993; BRASIL, 2006). 

Os guias do FDA, Canadá, ICH, ANVISA, assim como outros manuais 

técnicos são unânimes em afirmar que a avaliação visual é necessária para 

assegurar que o processo de limpeza é aceitável, sendo o exame visual um item de 

Boas Práticas de Fabricação a ser implantado na rotina produtiva (ICH, 2000; FDA, 

1993; BRASIL, 2006; CANADÁ, 2008). 

Por fim, independentemente da técnica de amostragem escolhida deve-se 

verificar os níveis de recuperação possíveis, determinar sua reprodutibilidade e 

exatidão em conjunto ao método analítico aplicado (MINGORANCE, 2005). Vide na 

figura 12 imagem do teste de recuperação em placa de aço inoxidável 316L. 

 

 
Figura 12. Imagem demostrando teste de recuperação da amostragem por swab em 

placa de aço inoxidável 316L. Fonte: OLIVEIRA, A. T. C., 2010b. 
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2.6.5 Aspectos da avaliação microbiológica 

 

O FDA indica que, além dos aspectos químicos e físico-químicos os aspectos 

microbiológicos de limpeza dos equipamentos devem ser considerados. Assim, deve 

haver alguma evidência de que a limpeza de rotina e armazenagem dos 

equipamentos não permite a proliferação microbiana. (FDA, 1993).  

Dessa forma, a avaliação dos aspectos microbiológicos deve ser realizada 

onde a possibilidade de contaminação microbiana do produto subsequente é 

considerada possível e representa um risco a qualidade do produto (PDA, 1998). 

Segundo o Active Pharmaceutical Ingredients Committee (APIC) é necessário 

incluir testes microbiológicos aos estudos de validação sempre que o produto 

seguinte requerer baixa contaminação e também sempre que for utilizada água para 

a limpeza final do equipamento (APIC, 1999, 2000). 

As amostras de validação de limpeza desempenham um papel significativo da 

manutenção da qualidade e eficácia dos produtos acabados. Assim, quando é 

realizada amostragem é essencial que esta ocorra sem contaminar o produto e 

também que esta represente um retrato fiel do processo (HAIDER & ASIF, 2010). 

Finalmente é preciso avaliar o nível de limpeza após a execução do POP e 

também conhecer como microorganismos presentes no ambiente podem interferir na 

validade do processo de limpeza. Assim, devem ser avaliadas as superfícies dos 

equipamentos e a qualidade microbiológica do ar ambiente que circunda tais 

superfícies. 

 

2.6.5.1 Áreas limpas e suas classificações 

 

Área limpa é uma área com controle ambiental definido em termos de 

contaminação por partículas viáveis e não viáveis, projetada, construída e utilizada 

de forma a reduzir a introdução, geração e retenção de contaminantes em seu 

interior (BRASIL, 2010). 

A classificação para áreas limpas foi inicialmente apresentada pela United 

States Federal Standard 209 (FS 209), até ser publicada a norma ISO 14644-1 em 

1999. Esta última encontra-se em uso, apesar de ainda ser encontrados registros  

pela FS 209 (KRIPPNER, 2010). 
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Além das classificações acima referenciadas a Comissão Européia também 

apresenta classificação para áreas de fabricação de produtos estéreis em áreas de 

graus A, B, C e D.  A OMS e  ANVISA também fazem uso dessa classificação (OMS, 

2002; EU, 2008; BRASIL, 2010).  

Assim, para facilitar a correlação são utilizados quadros comparativos entre 

as várias normas. Vide Quadro 2. 

 

OMS – GMP Estados Unidos ABNT NBR ISO 146441-1 EC - GMP 
Grau A Classe 100 ISO 4,8* Grau A 
Grau B Classe 100 ISO 5 Grau B 
Grau C Classe 10.000 ISO 7 Grau C 
Grau D Classe 100.000 ISO 8 Grau D 

Quadro 2: Quadro comparativo entre as diferentes classificações de áreas limpas, 

em condição de repouso. Fonte: BRASIL, 2010. 

 

A RDC nº 17/2010 enfatiza que deve ser realizado um controle microbiológico 

das diferentes classes das áreas limpas durante a operação e existem limites 

expressos para o monitoramento microbiológico das áreas limpas (BRASIL, 2010). 

Esses parâmetros serão utilizados como limites de contaminantes para os estudos 

de validação de limpeza. Vide Quadro 3. 

 

Graus Amostra de 
ar (UFC/m3)

Placas de 
sedimentação 

(Diâmetro de 90mm) 
(UFC/4 horas) 

Placas de contato 
(Diâmetro de 55mm) 

Teste de 
contato das 

luvas 
(5 dedos) 

A <1 <1 <1 <1 
B 10 5 5 5 
C 100 50 25 - 
D 200 100 50 - 

Quadro 3: Limites para contaminação microbiológica. Fonte: BRASIL, 2010. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Validar os procedimentos operacionais padrão de limpeza dos equipamentos 

envolvidos na produção do medicamento LAFEPE Zidovudina + Lamivudina 300 mg 

+ 150 mg comprimido revestido, através da determinação dos resíduos dos ativos 

farmacêuticos, do agente de limpeza e contaminação microbiológica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Desenvolver e avaliar os procedimentos operacionais padrão de limpeza dos 

equipamentos envolvidos na produção do medicamento em estudo; 

� Definir os limites de aceitação para os resíduos contaminantes: ativos 

farmacêuticos e agente de limpeza;  

� Desenvolver e validar metodologia analítica e de amostragem para os ativos 

farmacêuticos; 

� Aplicar os procedimentos operacionais padrão de limpeza após a execução de 3 

(três) lotes industriais consecutivos do produto LAFEPE Zidovudina + 

Lamivudina 300 mg + 150 mg comprimido revestido; 

� Avaliar, após a limpeza de 3 (três) lotes consecutivos, a presença de resíduos 

dos ativos farmacêuticos, do agente de limpeza e contaminantes microbiológicos 

na superfície dos equipamentos; 

� Avaliar no ar ambiente de áreas controladas a presença de microorganismos 

contaminantes, bactérias, fungos filamentosos e leveduriformes. 
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CLEANING VALIDATION APPLIED TO THE PRODUCTION OF 

ANTIRETROVIRAL DRUGS: SIMULTANEOUS DETERMINATION OF 

ZIDOVUDINE AND LAMIVUDINE RESIDUES ON MANUFACTURING EQUIPMENT 

SURFACE 
A. T. C. Oliveiraa1 , D. P. Santanab, J. R. B. Alencarc, L. A. S. Ribasd, D. B. Monteiroe, B. A. Santosf, A. 

D. P. Oliveirag, A. K. M. Santanah. 
a, b: Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Ciências 

Farmacêuticas, CEP 50 740 – 520. Recife, PE, Brazil. 
c: Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, Departamento de Agrotecnologia e Ciências 

Sociais – DACS, Av. Francisco Mota, 572 – Costa e Silva, CEP 59625-900, Mossoró – RN, Brazil 
d, e, f, g, h: Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A 

LAFEPE. Largo de Dois Irmãos, 1117. Dois Irmãos, CEP 52 171 – 010. Recife, PE, Brazil. 

 

ABSTRACT 

The cleaning validation in pharmaceutical manufacturing is an essential activity for 
compliance with Good Manufacturing Practices, providing quality and safety of 
medicines. This activity consists of different steps: the development and 
implementation of procedures for cleaning in production areas, defining the limits of 
waste acceptance, validation of analytical method for determining residues and 
application of a reproducible and suitable sampling method for the purpose of 
detection and quantification traces of actives. This work evaluated the cleanliness of 
equipment involved in manufacturing the product LAFEPE2 Zidovudine (AZT) + 
Lamivudine  (3TC) 300 + 150 mg coat tablets in an antiretroviral plant. A method for 
simultaneous determination of AZT and 3TC in HPLC-UV is selective and presented 
a linear range from 2.5 to 15 µg/mL, and Limit of Detection (LOD) (AZT: 0.13 µg/mL; 
3TC: 0.15 µg/mL) and Limit of Quantification (LOQ) (AZT: 0.20 µg/mL; 3TC: 0.23 
µg/mL). The sampling swab has been optimized to obtain adequate recovery of AZT 
and 3TC in stainless steel surfaces 316L. Recoveries of 82.00% and 83.00% for the 
active AZT and 3TC, respectively, were obtained with the use of a swab moistened 
with ammonium acetate buffer. The method of cleaning and sampling was applied to 
3 (three) consecutive industrial batches and the results met the specifications limits 
for contaminants AZT and 3TC. Thus, the cleaning procedure, the analytical method 
and sampling were appropriate and applicable to the cleaning validation of a 
multipurpose pharmaceutical manufacturing equipment. 
Keywords: zidovudine, lamivudine, cleaning validation, swabbing recovery, HPLC  
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Among them, the one that has greater complexity (this dosage form is obtained by 

wet granulation) and has a higher occupancy rate of the equipment is LAFEPE 

Zidovudine + Lamivudine 300 + 150 mg coated tablets (LAFEPE, Recife, Brazil). See 

figure 2 flowchart of production.   

 

 
Fig. 2. Flowchart of production of LAFEPE® AZT + 3TC 300 + 150 mg, coated tablet. 

 

Thus, the choice was justified this product for cleaning validation study of this plant.   

This medication appears in guidelines and is part of public health programs in 

attention to HIV carriers, and its use is indicated for the treatment of confirmed 

patients, as well as chemoprophylaxis for occupational and sexual exposure 

situations and assisted human reproduction among people living with HIV [3; 4].  

Validation of cleaning procedures, which entails descriptions of responsabilities, 

facilities, cleaning and analytical strategies, and justification of residues limits 

consists of two separate activities. The first is the development of validation of the 

cleaning procedure used to move drug residues of manufacturing surfaces and the 

second one involves developing and validating the methods used for quantification of 

residues from surfaces of the manufacturing equipment [7, 8].  

Add of 
external 
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Quality  
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To control the effectiveness of cleaning, the analytical method should be selective for 

the substance considered and has to provide sufficient sensitivity since the 

concentration levels of residues are generally low. The sampling is therefore a very 

important parameter since the conclusions of the cleaning procedure are based on 

sample results. The sampling technique is also an important parameter, since the 

cleaning procedure is based on these results. Thus, it is of crucial importance to 

evaluate carefully the material used (swabs, solvents) and thus determine the 

sampling efficiency (recovery) [9].  

A variety of analytical methods dedicated to the analysis of AZT and 3TC have been 

previously reported. Most of them involve High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) coupled to MS [10, 11, 12], HPLC-UV - AZT and 3TC in combination with 

indinavir and in a simultaneous determination of four HIV nucleoside reverse 

transcriptase inhibitors and nevirapine [13, 14], HPLC-ION PAR e HPLC – UV AZT e 

3TC in combination with nevirapine [15, 16]. Alencar et al. developed cleaning 

validation studies for the active AZT under dosage forms syrup and capsules, in both 

applying spectrophotometric quantification - UV [17, 18]. Santoro et al. developed 

and validated method determination of AZT and 3TC in the productive area [19]. 

The objective of this study was to develop and validate the procedure for cleaning 

equipment used in the manufacture of AZT and 3TC in the form of pharmaceutical 

tablets and the technique of sampling and analysis of residues of these actives by 

monitoring the cleanup of 3 consecutive industrial batches. The cleaning validation 

aimed; ultimately, meet the legal requirements for compliance with Good 

Manufacturing Practices recommended by national and international regulatory 

bodies. 

 
2 EXPERIMENTAL 

2.1 ANTIRETROVIRAL PRODUCTION 

In LAFEPE, the production of antiretroviral drugs occurs in a segregated area, which 

are produced six specialties: didanosine, stavudine, indinavir, lamivudine, zidovudine 

and zidovudine + lamivudine. The dosage forms produced in this area are: oral 

powder, hard gelatin capsules and tablets. All production is destined for sale to the 

Public Health Programme for the Control and Treatment of Sexually Transmitted 

Diseases and AIDS of the Ministry of Health. Among the medicines produced the 

combination of AZT + 3TC is distinguished with the highest rate of productive 

occupation. At each production batch is produced 150.000 pharmaceutical units. This 
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specialty was chosen for the cleaning validation for its high occupancy rate, the 

productive complexity (greater number of equipment used), and among the drugs 

that has produced is less soluble in water. Therefore, it was considered that 

zidovudine is slightly soluble in water [20]. 

 

2.2 EQUIPMENT 

The HPLC system was an Elite Lachrom Merck-Hitachi (Tokyo, Japan). It consists on 

L 2130 Lachrom pump, a L 2200 Lachrom autosampler, a L 2300 Lachrom oven and 

a L 2400 Lachrom UV/Vis detector from Merck-Hitachi (Darmstadt, Germany). A 

computer equipped with manager software EZ Chrom Elite from Agilent (Santa Clara, 

USA) was used to control the whole chromatographic system and collect and treat 

the data. 

 

2.3 CHEMICAL AND REAGENTS 

2.3.1 Cleaning Procedure 

The procedures for cleaning and disinfection occurred manually, performed by 

qualified employees for this activity. The solvent used to rinse was water and purified 

water coming from water treatment system of pharmaceutical plant. The cleaning 

agent was Extran Neutral MA 2% (v/v), Merck (Darmstadt, Germany). Standard 

operating procedures for all equipment involved in the production of antiretroviral 

drugs had already been developed and implemented at the plant and during the 

validation study those SOP's were reviewed in order to standardize the cleaning 

steps given the following sequence: clean with water, a solution of Extran Neutral MA 

2% (v/v), manual or mechanical cleaning (depending on equipment), rinse with water, 

rinse with purified water, final rinse with ethanol 70% (v/v). 

 

2.3.2 Sampling Procedure 

To develop the sampling procedure was used swabs long stem Texwipe CLEAN 

ALPHA® TIPS® TX 761 (Laguna, Philippines) and 316 L stainless steel plate, with 

dimension of 25 cm2. To perform the sampling equipment was used open molds of 

transparent polyvinyl chloride (PVC) with 25 cm2 in order to demarcate the area to be 

sampled. The swabs used to collect the samples were properly stored in clear glass 

vials sealed with rubber stoppers. 
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2.3.3 Analytical Procedure 

All materials used were of analytical grade. Methanol HPLC grade was purchase 

from Carlo Erba (Rodano, Italy), glacial acetic acid from Merck (Darmstadt, 

Germany), ammonium acetate from Vetec (Rio de Janeiro, Brazil). Ultrapure water 

was obtained on Milli-Q system (Molsheim, França). Zidovudine (3’-Azido-3’ 

deoxythymidine) was purchase from Cristália (Itapira, Brazil), Lamivudine (3’-thia-

2’,3’ -dideoxycytidine) from Northeast (Shenyang, China) and AZT and 3TC certified 

standards were supplied by United States Pharmacopeia (Rockville, USA) The 

detergent for cleaning and swabs are described in the previous item (2.3.1 and 2.3.2, 

respectively). The samples were filtered through Millex membranes of 0.45 µm in 

pore size, Millipore brand (Barueri, Brazil). 

 

2.4 CHROMATOGRAPHIC CONDITIONS 

The separation was performed using a chromatographic column LiChrospher® 100 

(RP-18, 125 x 4,0 mm), with diameter particle of 5 μm pore Merck (Darmstadt, 

Germany).  

All chromatographic experiments were performed in the isocratic mode. The mobile 

phase consisted in a mixture of ammonim acetate buffer and methanol (pH* 6,15, 0,1 

M) (65:35, v/v). The amonium acetate buffer was prepared by dissolving 7,67 g in a 1 

L volumetric flask with 800 mL of water, them 1 mL of glacial acetic acid was add to 

the flask and diluting to volume with water. Buffer solution and methanol were filtered 

separately through Millex membranes of 0.45 µm (Barueri, Brazil). Them they were 

stored in two different flasks and the chromatographic system prepared the misture 

of buffer and methanol at set composition, (65:35, v/v). 

The chromatographic system was performed at room temperature to autosampler. 

The flow-rate was set to 1,0 mL/min and the oven temperature to 30º C. The volume 

injection was 20 µL and the detection wavelength was set at 270 nm. This 

wavelength lies between the absorption maxima for lamivudine and zidovudine (280 

and 267, respectively) [1]. 

 

2.5 PREPARATION OF CALIBRATION SOLUTIONS 

The mixed solutions of AZT and 3TC were prepared daily, whenever needed 

measurements during development of the sampling method for validation of 

analytical method and the samples obtained after cleaning the equipment involved in 
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the production of three (3) industrial batches. A mixed solution containing 250 µg/mL 

of AZT and 250 µg/mL of 3TC was prepared in ultra purified water. An aliquot of the 

previous solution were diluted in ammonium acetate buffer to obtain solutions with 

final concentrations: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 and 15.0 µg/mL. 

 

2.6 SAMPLE PREPARATION 

The samples were prepared by adding alcoholic solutions with known concentrations 

of AZT and 3TC on 316L stainless steel plates of 25 cm2. The plates were dried at 

room temperature and then the swabs previously moistened in ammonium acetate 

buffer were passed horizontally (left to right), with one side of the swab. On the other 

side were passed from top to bottom, to cover the entire surface of the plate. Then, 

only the portion of interest of each swab was placed in clear glass vials, and then 

added 5 mL of ammonium acetate buffer. The samples were sonicated for 10 min., 

them they were filtered through membranes of 0.45 µm and transferred to vials and 

injected. 

 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 DETERMINATION OF THE ACCEPTABILITY LIMITS OF CONTAMINANTS 

According to the FDA and other regulatory agencies, the limits must be based on 

logical criteria, involving the risks associated with residues of a given product [7, 21, 

22, 23]. Moreover, the establishment of acceptance limits of residues is necessary to 

define the application range of the analytical method. The mathematical 

determination of the acceptability limits of the drugs was presented by Fourman & 

Müllen, 1993 [24]. Since then these formulas have been used by several authors and 

underwent small changes in its form for educational purposes or processing units, 

but that did not change its main elements. Thus, to determine the limits of 

acceptance of drugs, whose methodology is validated, first consider the limit of its 

acceptance in the product produced in sequence (L1, Limit the subsequent product). 

Then, the limits of the surface area of equipment to be cleaned (L2). Finally, the limits 

of waste in the sample (L3) are calculated [25, 26, 27]. These limits are calculated 

using the following equations: 

 

  1 �
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0.001 is the factor of safety for oral dosage forms [25, 27, 28, 29]  

1000 is a mathematical device to obtain the concentration in µg 
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The maximum allowable amount of AZT and 3TC as potential contaminants were 

calculated by two different criteria: 

- 0.1% of the dose limit: criterion which allows no more than 0.1% or a thousandth 

part of the minimum daily dose of the contaminant is present in the maximum daily 

dose of the subsequent product; 

- 10 ppm: criterion on which it is accepted that the product to be removed is present 

in the pharmaceutical form of the next product in a concentration of 10 parts per 

million (10 ppm); 

The results are shown in Table 1. The lowest value was obtained when the criterion 

of 10 ppm was applied. Still, considering that reducing the acceptance limits would 

be no limitations we adopted the analytical limit of 2.0 μg/cm2 for each active, AZT 

and 3TC, sampled on the surface which corresponds to 10 mg/mL in the sample. 

Thus, it was considered the more conservative criterion for acceptance of waste from 

contaminating the subsequent product.  

Table 1: Maximum permitted levels of cross-contamination obtained through two 

different calculation methods 
Criterion Permited cross-contamination  

µg/cm2 (Surface) µg/mL (Sample) 
AZT 3TC AZT 3TC 

0,1% dose limit 29,55 14,77 147,75 73,87 
10 ppm 2,36 2,36 11,82 11,82 
Adopted limits  2,00 2,00 10,00 10,00 

 

3.2 VALIDATION OF THE ANALYTICAL METHOD 

A suitable analytical method for the quantification of AZT and 3TC in tablets had 

been used and validated by the staff of LAFEPE. This analytical method is described 

at Brazilian Pharmacopoeia for determination of AZT and 3TC in oral tablets [20]. 

However, for application in cleaning validation studies, the analytical method should 

be able to determine the active agents that have been recovered from swabbing 
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procedure and were properly dissolved in solvent. Thus, the analytical method was 

adapted to meet the requirements of quantification of residues. The analytical 

method reported here has been validated considering: selectivity, method range, 

linearity, limits of detection and quantification, accuracy, precision by repeatability 

and intermediate precision. 

 

3.2.1 Selectivity 

For selectivity studies was prepared from AZT + 3TC placebo-coated tablet, 

maintaining the proportions in which all ingredients are present in the formulation. 

Then placebo was prepared following the same procedure of a coated tablet. 6 

samples of placebo were weighed, each with 400 mg (corresponding to half of an 

average weight of a coated tablet); all were transferred to individual 100 mL 

volumetric flasks and brought to sonication with 80 mL of water for 30 min. All flasks 

were diluting to volume with water. An aliquot of 1 mL was taken from each flask and 

transferred to 6 different 50 mL flasks. The flasks were supplement to volume with 

amonium acetate buffer. The samples were filtered through a membrane of 0.45 μm 

and then transferred to vials and injected into the chromatograph. Chromatographic 

peaks were not observed in any of the six samples. It was characterized that the 

method is selective for the analysis of AZT and 3TC. The figure 3 shows the 

separation profiles of the samples injected to assesses the selectivity of the method. 
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Fig. 3. Chromatograms obtained from different sources. (a) Selectivity of the swab, 

(b) Selectivity of the placebo, (c) Tablet compressor sample and (d) Standard of AZT 

+ 3TC (10 µg/mL). 

 

3.2.2 Method range  

The range of the analytical method for quantification of residues should be set 

considering the acceptance limits of contaminants that is, evaluate the range of 

interest for cleaning validation studies. Unlike the case of the methods, which are 

validated for API assay on a relatively small concentration range from 80 to 120% of 

expected concentration, for cleaning validation a wider concentration range with at 

least five concentration should be validated. This is due to the fact that is difficult to 

predict the actual level of contaminants found on the production equipment [5]. In this 

study the method range was set from 25 to 150% of concentration limit.  

 

3.2.3 Linearity 

Linearity was studied in the concentration range 2,5 a 15,0 µg/mL to AZT and 3TC (k 

= 6, n = 3). The linear range was found by plotting the peak area (y) versus AZT and 

3TC concentrations (x) expressed in µg/mL. Applying the method of least squares we 

obtained the straight line equations (AZT, y = 171064,5x + 15283,98 e 3TC, y = 
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193298,3x – 958,02), both showing correlation coefficients (r) above 0.999, indicating 

a good relationship between peak area and concentrations of AZT and 3TC. The 

LOD and LOQ of AZT and 3TC were estimated from the intercept (S) of the 

regression line and (s) the corresponding the standard deviation of the intercept of 

the y-axis of at least three calibration curves. The responses at the LOD and LOQ 

were estimated by the following expressions, respectively [5]: 

 

   ^� �
f.f �

2
            (4) 

    ^g �
$" �

2
            (5) 

 

Linearity and LOD and LOQ data are shown in Table 2. 

 

Table 2: Parameters of linearity for zidovudine and lamivudine 
Analyte Calibration 

range  
(µg/mL) 

y – Intercept Slope r2 LOD LOQ 
(µg/mL) (µg/mL) 

AZT 2,5 – 15,0 15283,98±23007,51 171064,5±2363,11 0,99954 0,13 0,20 
3TC 2,5 – 15,0 - 958,02±24003,99 193298,3±2465,46 0,99961 0,15 0,22 
 

3.2.4 Precision (repeatability and intermediate precision) 

The intraday repeatability was estimated by the same analyst with the quantification 

of six replicates of mixed solutions of AZT and 3TC, both with the concentration of 10 

µg/mL, corresponding to 100% of the maximum permitted concentration of residues 

of AZT and 3TC.  

The same test shown in the study of repeatability was repeated by two analysts on 2 

different days. The results are presented as RSD% in Table 3. 

 

Table 3: Repeatability and intermediate precision 
Criterion validation Nominal 

concentration for 
each active 
(µg/mL) 

Results (µg/mL) 
AZT (mean, ± RSD%) 3TC (mean, ± RSD%) 

Repeatability (n = 6) 10 
 

9,98 ± 1,22 9,91 ± 0,76 
Intermediate precision 
between 2 analyst, and 
2 days (n= 6) 

analyst 1 = 9,98 ± 1,22 
analyst 2 = 9,89 ± 0,57 

analyst 1 = 9,91 ± 0,76 
analyst 2 = 9,86 ± 1,95 
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T-test was conducted and there were not statistically significant differences between 

analysts and days for the analysis of AZT: T = 1.74, Ttab = 2.23 and 3TC: T = 0.64, 

Ttab = 2.23. 

 

3.2.5 Sample stability (vial) 

The stability of the sample vial is an important parameter to be known in terms of 

routine laboratory. Stability of sample in vial was evaluated under two storage 

conditions (refrigeration at 2 to 5 ˚ C and room temperature to 22 ˚ C). Six replicates 

were prepared from a mixed solution of 10 µg/mL of AZT and 3TC. The six samples 

were partitioned into two groups: 1) Stored in the tray autoinjetor and sampled at time 

0 (immediately after preparation), 24 h e 48 h e 2) Stored under refrigeration were 

taken for analysis after 24 and 48 h of refrigerated storage. Refrigerated samples 

were left to stand until it reaches room temperature. The results are shown in Table 

4. 

 

Table 4: Stability of samples 
Variable 

(Storage Conditions) 
Time Nominal 

concentration for 
each active 
(µg/mL) 

Results (µg/mL) 
 

AZT (mean, ±RSD%) 3TC (mean, ±RSD%) 
 

Autosampler 
18 a 22°C 

Inicial 10 
 
 
 

10,02 ± 0,26 10,04 ± 0,41 
24 h 10,36 ± 0,32 10,43 ± 0,48 
48 h 9,83 ± 0,40 10,08 ± 0,45 

Refrigerator 
2 a 5°C 

24 h 10,35 ± 0,56 10,41 ± 0,59 
48 h 9,82 ± 0,43 10,11 ± 0,49 

 

3.3 OPTIMIZATION OF SAMPLING METHOD 

3.3.1 Definition of the sampling method 

For the cleaning validation of AZT and 3TC residues was chosen the method of 

direct sampling using swabs. Polyester swabs were used Texwipe CLEAN ALPHA® 

TIPS® TX 761 (Laguna, Philippines). In developing the method were evaluated the 

following variables: solvent extraction (ultra purified water and ammonium acetate 

buffer), number of swabs used to sampling (1, 2 and 3 swabs), sonication time (5 and 

10 min). The results are presented in Table 5. A greater recovery of AZT and 3TC 

was obtained when buffer was used as solvent. The results indicate that the sum of 

the two swabs present average values, a greater recovery, but it was observed that 

when used the 2nd swab it showed a high RSD%, AZT ± 35.47% and 3TC ± 28.81%, 

when sonicated  for 10 min. The same behavior were observed when sonicated for 5 
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min., AZT and 3TC RSD% recovery were, respectively: ± 79,39% and ± 66,21%. All 

3rd swabs used had concentrations below the LOQ.  Thus, the results are shown in 

Table 5, the best collection results were obtained with the use of one swab 

moistened with ammonium acetate buffer with sonication time of 10 min. According 

to the guide for cleaning validation is desirable that these values are above 75% and 

that the spread between them is not markedly high [25]. The values found meet the 

requirement above. 

 

Table 5: Recovery of AZT and 3TC from stainless steel plates using the swabbing  

5��#�!&�$ Recovery (n = 5) 
Mean%; ± RSD% 

2�&��%" Number of 
swabs 

Sonication 
time 

AZT 3TC 

Water 1 10’ 73,45 ± 12,08 75,77 ± 10,79 
Buffer 1 10’ 83,90 ± 9,31 85,58 ± 8,68 
Buffer 2 10’ 1° 83,90 ± 9,31 

2° 3,40 ± 35,47 
1° 85,58 ± 8,68 
2° 3.52 ± 28,81 

Buffer 1 5’ 83,29 ± 5,37 84,33 ± 4,90 
Buffer 2 5’ 1°  83,29 ± 5,37 

2°  6,97 ± 79,39 
1° 84,33 ± 4,90 
2°  7,80 ± 66,21 

 

3.3.2 Selectivity of the swab 

To this test were used 6 swabs whose weren't allowed to contact AZT and 3TC. The 

parties of interest of the swabs were placed in clear glass vials. Flasks were added 5 

mL of ammonium acetate buffer and samples taken to sonication for 10 min. Aliquots 

were filtered through membranes of 0.45 μm transferred to vials and injected. There 

were no chromatographic peaks, demonstrating that the swab does not bring 

interference to the analytical method. Fig. 3. 

 

3.3.3 Recovery 

Study published by Nozal et al, 2002 highlighted the importance of determining the 

recovery of actives over different surfaces [30]. In AZT + 3TC coated tablet 

production all contact surfaces has stainless steel 316L composition. So, in this 

study, recovery was measured only in such surface. 

 316L stainless steel  standard plates (25 cm2) were contaminated with alcoholic 

solution of AZT and 3TC to obtain 2 μg/cm2 of AZT and 3TC. The plates were 

allowed to dry at room temperature and then the swabs were passed horizontally (left 

to right), with one side of the swab. On the other side in order from top to bottom, to 

cover the entire surface of the plate. Then, only the portion of interest of each swab 
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was placed in clear glass vials, and then added 5 mL of ammonium acetate buffer. 

The samples were sonicated for 10 min and aliquots were filtered through 

membranes of 0.45 μm, they were transferred to vials and injected. The nominal 

concentration of the sample was 10 μg/mL of AZT and 10 μg/mL of 3TC. The results 

in this study (AZT: 82%; 3TC: 83%) agree with values published previously by 

Santoro et al, 2007 (AZT: 80%; 3TC: 82%) [19].The accurary defined as mean% 

associated with interval of confidence (IC; P = 0.05) shows that the method can be 

considered accurate within the concentration range investigated, as can be saw in 

Table 6. 

 

Table 6: Accuracy of swab samples 
Concentration 

level (%) 
Nominal 

concentration for 
each active 
(µg/mL) 

 Recovery 
 
 

AZT (n=6) mean%; ± RSD%; 
IC95% 

3TC (n=6) mean% ± RSD%, 
IC95% 

    
50 5 80,72 ± 5,80; 75,82 – 85,62  82,72 ± 2,68; 80,39 – 85,05 
100 10 82,04 ± 5,34; 77,44 – 86,64 83,32 ± 3,13; 80,58 – 86,06 
150 150 82,19 ± 4,23; 78,54 – 85,84 82,97 ± 4,33; 79,21 – 86,73 

 

3.3.4 Precision of the sampling method (repeatability and intermediate 

precision) 

The repeatability of the sampling method was observed by evaluating the samples in 

the study of recovery, with results presented as relative standard deviation and 

confidence interval (95%) (IC95%) Table 6. Intermediate precision was evaluated by 

recovery test according to a description of the item before by two analysts on two 

different days. The results are shown as mean recovery% and Interval of Confidence 

(IC; P = 0,05). Table 7. 

 

Table 7: Intermediate precision of swab samples 
Days  Analysts (n=6, mean% ± RSD%; IC95%) 

1 2 
AZT  3TC AZT 3TC 

1 79,26 ± 3,38; 
76,56 – 81,96 

86,49 ± 7,54; 
79,92 – 93,06 

80,61 ± 3,31; 
77,91 – 83,30 

85,89 ± 6,00; 
80,70 – 91,08 

2 81,10 ± 4,64; 
 77,30 – 83,90 

80,91 ± 6,04; 
75,99 – 85,83 

76,89 ± 6,66; 
71,73 – 82,05 

80,95 ± 4,91; 
76,95 – 84,95 
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An analysis of variance (ANOVA, P= 0.05) was carried out to satisfy that the recovery 

(%) was not dependent on the analysts or between days (AZT: F = 1,56; Ftab = 3,09) 

e (3TC: F = 2,29; Ftab = 3,09). 

 

3.3.5 Accuracy of the sampling method 

The accuracy of the procedure was assessed by comparing the analyte amount 

determined versus the known amount spiked at three different concentrations (5, 10 

and 15 μg/mL) with 6 replicates n = 6, representing:  50, 100 and 150% of the 

maximum acceptable concentration of AZT and 3TC in analytical samples. The 

results are shown in Table 6. 

 

3.3.6 Stability of the sample in the stainless steel surface and swab 

The study was conducted evaluating the stability of active AZT and 3TC, varying the 

following parameters, for each one was used 5 stainless steel plates: residence time 

of the actives on stainless steel the surface (contamination followed by immediate 

sampling swab, time 0, swabbing after 24 and 72 h) as storage conditions 

(moistened swabs in buffer stored in glass flaskes for 24 hours). The results are 

shown in Table 8.  

 

Table 8: Stability of swab samples  
Procedure step Recovery (n=5; mean% ± RSD%) 
Stainless steel plate AZT  3TC  
0 h 82,84; ± 7,88 86,63; ± 6,68 
24 h 81,95; ± 2,93 82,03; ± 3,03 
72 h 88,49; ± 2,59 88,35; ± 2,64 
Moistened swabs   
24 h refrigerator 2 a 5°C 83,38 ± 5,32 84,33; ± 5,12 
 

For each condition tested, an analysis of variance (ANOVA, P= 0.05) was carried out 

to satisfy that the recovery (%) was not dependent on the residence time of the 

actives on stainless steel plates as storage conditions of moisted swabs (AZT: F = 

2,36; Ftab = 3,24) e (3TC: F = 2,37; Ftab = 3,24). 

 

3.4 DETERMINATION OF AZT AND 3TC IN SWAB SAMPLES FROM 

MANUFACTURING EQUIPMENTS 

Swab samples of different locations whithin the manufacturing equipment train were 

collected after the cleaning procedure of three consecutive industrial batches. They 
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were submitted to laboratory analysis by the proposed method. A typical 

chromatogram obtained from the swab specimen for cleaning validation of AZT and 

3TC is shown in figure 3. It was observed that among the sampled equipment the 

highest levels of contamination were found in the tablet compressor and filling 

machine. It is noteworthy that the tools (spatula and spon) used in supporting the 

transfer of content also showed significant levels of contamination, it is important to 

evaluate their waste. The “V” type mixer was sampled on two occasions, because it 

is used in the mix of actives and after granules drying, while adding the lubricating 

agent. Both times there was no difficulty in cleaning. All results were adjusted for 

recovery values for AZT and 3TC, 82 and 83% respectively and no results were 

found beyond 10 μg/mL. Results are presented as mean% of each sample for all 

equipment involved in production in Table 9.  

 

Table 9: Results obtained for determination of AZT and 3TC in actual swab samples 

collected from the equipment chain 
Equipment Batch 1 Batch 2 Batch 3 

   
Results (µg/mL) 

 AZT 3TC AZT 3TC AZT 3TC 
“V” Type Mixer (1) 0,20 < LOQ < LOQ 0,25 0,46 0,36 
Past mixer 0,20 < LOQ 0,29 0,26 0,23 < LOQ 
Oscillating Granulator <  < LOQ 0,52 0,45 0,35 0,29 
Drying equipment 0,23 < LOQ 0,54 0,44 < LOQ < LOQ 
Dry Granulator < LOQ < LOQ 0,77 0,99 < LOQ < LOQ 
Spatula 1 0,94 0,84 0,34 0,31 0,30 0,24 
Spatula 2 0,73 0,66 0,50 0,44 0,26 < LOQ 
Spon 0,98 0,82 0,27 0,25 0,67 0,35 
“V” Type Mixer (2) 0,32 0,30 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 
Tablet compressor  0,21 < LOQ 1,87 1,39 1,25 0,86 
Coating machine < LOQ < LOQ 0,66 0,35 0,29 0,31 
Filling  machine 0,50 0,27 2,75 2,16 2,13 2,08 
 

4. CONCLUSIONS 

The purpose of this study was to evaluate the cleanliness of the equipment involved 

in producing a solid dosage form obtained by wet granulation. This is a production 

line for long and complex, in which 8 equipments were evaluated and utensils used 

to support production after determining the limits of acceptance of waste from AZT 

and 3TC were developed the method of sampling and analytical method, both 

accurate and precise for the determination of these residues in pharmaceutical 

production. The proposed cleaning procedure is adequate to clean due to the results 

of samples collected in the manufacturing area.   
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5 ARTIGO 02 
 

Título: Validação de limpeza de equipamentos na produção farmacêutica: 

determinação de resíduos de agente de limpeza e avaliação 

microbiológica 

 

RESUMO 

 

A validação de limpeza é uma atividade inerente às Boas Práticas de Fabricação de 
Medicamentos. Sua aplicação objetiva verificar a efetividade dos procedimentos de 
limpeza em remover resíduos de ativos, excipientes, produtos de degradação, 
agentes de limpeza, assim como controlar possíveis contaminantes microbiológicos. 
Dessa forma, reduzem-se as chances de contaminação-cruzada e conta-se com 
evidências documentadas que confirmam a qualidade final do produto.  
O estudo analisou a eficiência do procedimento operacional padrão de limpeza 
aplicado aos equipamentos de uma linha de produção de comprimidos revestidos. 
Assim, avaliou-se a remoção de resíduos de detergente através da utilização de 
potenciometria e condutimetria. Em seguida, através aplicação placas RODAC 
(Replicate Organism Detection and Counting), foi determinada a contaminação 
microbiana em Unidades Formadoras de Colônia - UFC existente na superfície dos 
equipamentos. Considerando que o ambiente pode contribuir para a contaminação 
microbiológica foi avaliada a qualidade do ar de duas áreas controladas através do 
uso de placas de sedimentação gravitacional ou Settle Plate. Para garantir a 
reprodutibilidade o procedimento de limpeza foi aplicado após a produção de 3 lotes 
industriais consecutivos. 
Assim, observou-se que as técnicas de condutimetria e potenciometria são rápidas, 
de baixo custo e de fácil execução. Entretanto, técnicas complementares às 
anteriores podem ser acrescentadas para determinação do contaminante. Amostras 
coletadas após a produção dos lotes industriais atenderam aos limites pré-
estabelecidos para resíduos de detergente e microbiológico, demonstrando 
eficiência e aplicabilidade. Os resultados da avaliação da qualidade do ar 
corroboraram para a confirmação da permanência do status de limpeza do ambiente 
e dos equipamentos nele dispostos. 
 
Palavras-chave: validação de limpeza, detergente residual, contaminação 
microbiológica, condutimetria, potenciometria, placas RODAC. 
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ABSTRACT 
 

The cleaning validation is an activity inherent to the Good Manufacturing Practice for 
Pharmaceutical Products. Its application aims at verifying the effectiveness of 
cleaning procedures to remove products residues, excipients, degradation products, 
cleaning agents and to monitor possible microbial contaminants. Thus, to reduce the 
chances of cross contamination and shall be to rely on documented evidence that 
confirms the quality of the final product. 
The study aimed to analyze the efficiency of standard operating procedure applied to 
the cleaning equipment in a production line for coated tablets. Thus, we evaluated 
the removal of detergent residue through the use of potentiometric and 
conductimetric methods. Then, through application of contact plate technique 
RODAC (Replicate Organism Detection and Counting) was determined 
microbiological contamination (colony-forming units – CFU) present on the 
equipment surface. Considering that the environment can contribute to the 
contamination was assessed air quality in two controlled areas by the use of settle 
plate. To ensure the reproducibility of the cleaning procedure it was applied after the 
production of three industrial lots in a row. 
Thus, it was observed that the conductimetric and potentiometric techniques are 
quick, inexpensive and easy to perform. However, complementary techniques can be 
added to determination for the contaminant. Samples collected after the production of 
industrial batches met the pre-established limits for detergent residue and 
microbiological testing, demonstrating efficiency and applicability. The results of the 
assessment of air quality corroborate to confirm the permanence of the status of 
environmental cleanup and equipment disposed therein. 
 
Keywords: cleaning validation, residual detergent, microbiological contamination, 
potentiometry, conductimetry, RODAC plates.  
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1 INTRODUÇÃO  

Os objetivos das Boas Práticas de Fabricação - BPF incluem a prevenção de 

possíveis contaminações do ambiente, materiais de produção, pessoal, ou 

contaminações cruzadas a partir de outros produtos e substâncias (Amaral, 2007). 

Segundo o anexo 4 do documento da Organização Mundial da Saúde, WHO TRS 

937/06, o objetivo da validação de limpeza é provar que os equipamentos estão 

consistentemente limpos de produtos, detergentes e de microorganismos em níveis 

aceitáveis, no ponto de vista sanitário (OMS, 2006). 

 Durante o procedimento de limpeza dos equipamentos um simples enxágue com 

água pode ser adequado para efetuar a remoção de materiais altamente solúveis, 

mas pode não ser eficiente para materiais pouco solúveis. Nesses casos, agentes 

de limpeza, como detergentes, frequentemente ajudam na remoção dos resíduos 

das superfícies (Nunes & Campos, 2008). 

A escolha do detergente utilizado no procedimento de limpeza dos equipamentos 

deve levar em consideração a adequação para remoção do produto farmacêutico, 

toxicidade e o conhecimento dos ingredientes do próprio agente, para que sua 

remoção também seja comprovada (Haider & Asif, 2010). 

Os detergentes não são parte do processo de fabricação e só são adicionados para 

facilitar o processo de limpeza (FDA, 1993). Assim, diferentemente dos resíduos do 

produto, espera-se que após a limpeza não existam resíduos de detergente, ou, no 

máximo, níveis muito baixos deste resíduo quando métodos ultra-sensíveis de 

detecção são utilizados (Wallace et al., 2004). 

As técnicas de amostragem para determinação dos resíduos são diversas (swabs, 

água de rinsagem, amostragem por solventes, amostragem por produto ou placebo). 

Para cada aplicação há vantagens e desvantagens amplamente descritas e 

discutidas em publicações anteriores (Mingorance, 2005; Brasil, 2006).  

A escolha da técnica a ser aplicada à amostragem depende de vários fatores como: 

características dos equipamentos e seus materiais de construção, atributos da 

formulação e características físico-químicas dos agentes de limpeza (Mingorance, 

2005a).  

Dentre as várias técnicas referidas a de amostragem por avaliação da água de 

rinsagem é aplicável somente a resíduos solúveis em água. Estes compostos são 

raros em validação de limpeza, pois o critério de escolha para o pior caso 
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geralmente é a insolubilidade em água, portanto, essa técnica geralmente é mais 

utilizada para resíduos de detergentes (Brasil, 2006). 

Os limites de aceitação para os contaminantes devem ser justificados 

cientificamente. A determinação dos mesmos considera informações como: dados 

farmacológicos e ou toxicológicos do contaminante, tamanho do lote do produto 

subsequente, dose máxima do produto subsequente, superfície dos equipamentos 

disponível para o contato (Le Blanc, 1999).  

Os métodos de análise para determinação dos resíduos de contaminantes podem 

ser classificados como específicos e não específicos, vide Tabela 1. Com os 

métodos inespecíficos pode-se utilizar uma combinação de testes como de pH, 

condutividade e TOC em uma amostra. Uma vantagem dos testes não específicos é 

que são fáceis de realizar, são altamente sensíveis e não requerem longas 

preparações analíticas (Mingorance, 2005).  

 

Tabela 1: Exemplos de testes específicos e não específicos. Fonte: Mingorance, 

2005. 

 

Podem-se referenciar diversos autores que utilizaram essas técnicas inespecíficas 

com êxito em suas validações de limpeza: TOC (Strege et  al. 1996; Biwald & 

Gavlick, 1997; Wallace et al., 2004; Clementino et al. 2008), Condutimetria (Nunes, 

2008). 

O estudo de validação deve assegurar que as operações de limpeza e 

armazenagem dos equipamentos não permitam proliferação microbiana (Brasil, 

2006). Assim, a avaliação dos aspectos microbiológicos deve ser realizada onde a 

possibilidade de contaminação microbiana do produto subsequente é considerada 

possível e representa um risco a qualidade do produto (PDA, 1998). A ações 

consistem basicamente de medidas preventivas a contaminação, e não de remoção 

da contaminação uma vez que ela tenha ocorrido (FDA, 1993).  

Considerando que a produção farmacêutica ocorre em áreas limpas de diferentes 

classificações a avaliação microbiológica é parte imprescindível do monitoramento 

Métodos Específicos Métodos Não específicos 
Espectrofotometria em Infra-Vermelho próximo 
(NIR) 

Carbono orgânico total (TOC) 

Cromatografia Líquida de Alta Performance pH 
Espectrofotometria em Infra-Vermelho médio 
(MIR) 

Titulação 

Absorção atômica Condutividade 
Eletroforese por capilaridade Gravimetria 
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ambiental. Nos estudos de validação de limpeza é preciso avaliar o nível de limpeza 

após o procedimento operacional padrão aplicado e também conhecer como 

microorganismos presentes no ambiente podem interferir na validade do processo 

de limpeza.  

Em termos de ensaios de monitoramento ambiental, pode-se dividi-los em dois 

grandes grupos: os físicos (diferencial de pressão, contagem de partículas e 

velocidade de fluxo de ar, que são medidos rotineiramente) e os microbiológicos 

(exposição de placas – deposição de partículas viáveis, testes de contato – 

superfície de trabalho, mãos e vestimentas, e amostragem por ar forçado) (Paz, 

2008). 

 Segundo Sutton (2007) há uma maior preocupação com o monitoramento das áreas 

de fabricação de produtos estéreis. Entretanto, isso pode gerar uma falsa impressão 

que não ocorrem contaminações nas áreas de produção de produtos não estéreis. O 

FDA (1993), em seu guia para inspeções de processos de limpeza, enfatiza esta 

necessidade quando informa que mesmo equipamentos utilizados em processos 

não estéreis devem ser sanitizados e monitorados, quando estes propiciarem 

crescimento microbiano. 

Neste estudo será avaliado o procedimento de limpeza de uma linha de produção de 

comprimidos revestidos sendo conhecidos os resultados da remoção do agente de 

limpeza aplicado, através da utilização dos métodos analíticos de potenciometria e 

condutimetria. Também será avaliada a possível contaminação microbiana 

remanescente na superfície do equipamento após a higienização. Em 

complementação, será realizada a monitorização da contaminação microbiana 

presente no ambiente através de utilização de placas de sedimentação. Para a 

garantia de reprodutibilidade do processo de limpeza serão coletadas amostras após 

a realização do procedimento de limpeza de 3 lotes industriais consecutivos.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ESCOLHA DO PRODUTO A TER SUA LIMPEZA VALIDADA 

Para a validação foi escolhida a limpeza após a produção do medicamento LAFEPE 

Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) 300 + 150 mg comprimidos (comp.) revestidos 

(rev.). Este produto é obtido através de granulação por via úmida, possui maior 

complexidade (em número de etapas e equipamentos envolvidos) e apresenta maior 

taxa de ocupação dos equipamentos desta linha produtiva. Como produto 

subsequente foi escolhido o produto LAFEPE Indinavir 400 mg cápsulas gel dura, 

por possuir o menor lote e a maior dose terapêutica diária. A pesquisa dos resíduos 

dos ativos AZT e 3TC através de amostragem por swab e análise por cromatografia 

líquida de alta eficiência e detecção por ultravioleta foi concluída com êxito (trabalho 

a ser publicado)1. Assim, foi avaliada a limpeza dos seguintes equipamentos: 

Misturador tipo “V”, Malaxadeira, Granulador Oscilante, Granulador Cônico, Estufa, 

Compressora Rotativa, Máquina de Revestimento, Máquina de Envase. Vide na 

figura 1 imagens de 4 equipamentos envolvidos na produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Oliveira et al, 2011. Submetido ao Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, cujo código 
de referência é JPBA-D-11-00675. 
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Figura 1: a- vista superior do granulador oscilante, b- malaxadeira, c- vista frontal da estufa e uma 

bandeja em destaque, d- abertura frontal da máquina de revestimento demonstrando parcialmente o 

tambor e uma paleta.  

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS SALAS LIMPAS 

Os equipamentos acima relacionados estavam dispostos numa área produtiva que 

atende aos requisitos preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA para as BPF. Os equipamentos e sistemas de tratamento de ar e água 

foram previamente qualificados. Para a avaliação da qualidade microbiológica do ar 

foram avaliadas as salas de manipulação e envase do comprimido revestido. As 

mesmas foram qualificadas segundo a NBR/ISO 14644-1 (ABNT, 2005) e receberam 

classificação ISO 8 e ISO 7, respectivamente. Tal categorização corresponde aos 

Graus D e C, respectivamente (EU Guidelines/Annex 1/2008). De acordo com o 

anexo da RDC nº 17 (BRASIL, 2010) as salas classificadas como graus C e D 

a b

dc
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podem apresentar limites de contaminação microbiológica de acordo com a tabela 

abaixo. Vide Tabela 2. 

 

Tabela 2: Limites para contaminação microbiológica. Fonte: Brasil, 2010. 
Graus Placas de Sedimentação (diâmetro de 

90mm) (UFC/4 horas) 
Placas de contato (diâmetro de 55mm) 
(UFC/placa) 

A < 1 < 1 
B 5 5 
C 50 25 
D 100 50 
 

2.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 

A limpeza dos equipamentos deu-se de forma manual, executada por colaboradores 

qualificados para tal atividade. Os materiais empregados na limpeza foram água 

potável e água purificada (AP) (BRASIL, 2010a) ambas oriundas do sistema de 

tratamento e água da unidade fabril. O referido sistema de tratamento foi 

previamente validado de acordo com a USP 29, com resultados publicados por 

Clementino et al, (2008). O agente de limpeza foi o Extran® MA 02 Neutro na 

concentração de 2% (v/v), Merck (Darmstadt, Alemanha). Trata-se de um detergente 

indicado para limpeza de laboratório composto por ácido n-alquilbenzenosulfônico, 

sais sódicos (CAS 68411-30-3) e ácido n-alquilbenzenosulfônico, sais de 

trietanolamina (CAS 85480-56-4). É solúvel em água (20°C), possui características 

neutras pH 7,5 (50g/l, H2O, 20°C) e densidade de 1.07 g/cm3 (20 °C) (MERCK, 

2007). 

Os procedimentos operacionais padrão de todos os equipamentos utilizados já se 

encontravam desenvolvidos e implementados na unidade fabril. Por ocasião do 

estudo de validação os POP´s foram revisados de forma a padronizar as etapas de 

limpeza atendendo à seguinte sequência: limpeza com água potável, solução de 

Extran® MA 02 Neutro a 2% (v/v), limpeza manual ou mecânica (a depender do 

equipamento), enxágue com água potável, enxágue com água purificada, 

desinfecção final com  álcool industrial a 70% (v/v). 
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2.4 PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM 

2.4 1 Determinação de resíduos do agente de limpeza 

A coleta das amostras para determinação de resíduos de detergente ocorreu através 

de água de rinsagem. Através de frascos de vidro âmbar com capacidade para 200 

mL foram coletadas amostras da água purificada utilizada na última fase de enxágue 

do procedimento de limpeza de cada equipamento. Antes do armazenamento da 

amostra os frascos foram lavados com a própria amostra por 3 vezes. Foram 

utilizados os equipamentos: condutivímetro (HORIBA, modelo ES-14E) e 

Potenciômetro (METLER TOLETO, MP220).  

 

2.4.2 Determinação de contaminação microbiológica nos equipamentos  

Para avaliação do grau de contaminação microbiológica da superfície dos 

equipamentos foram realizadas amostragens através da utilização de placas de 

contato com meio de crescimento. Através da avaliação do crescimento microbiano 

foi avaliada a limpeza da superfície dos equipamentos imediatamente após a 

finalização de seu procedimento de desinfecção. Foram utilizadas placas RODAC 

plates (Replicate Organism Detection and Counting) de 55 mm de diâmetro as quais 

continham o meio de crescimento Tryptic Soy Agar – TSA acrescido de polissorbato 

80 (5%) e lecitina de soja (0,4%), meio não seletivo para o crescimento bactérias 

heterotróficas (BD, Diagnostics, lote 4328). As placas foram aplicadas em pontos 

previamente determinados dos equipamentos durante 10 (dez) minutos, em seguida 

fechadas e levadas para a incubação a 30 - 35ºC, durante 48 h. 

 

2.4.3 Determinação de contaminação microbiológica no ambiente 

Para o teste foram utilizadas placas de petri estéreis, 19 x 15 mm, descartáveis, 

fundo liso, com uma divisória e dois compartimentos (Dispopetri, 4284) nas quais 

foram adicionados meios de cultura Tryptic Soy Ágar – TSA e Ágar Sabouraud 

dextrose 4% acrescidos de polissorbato 80 (5%) e lecitina de soja (0,4%) para 

verificação do crescimento de bactérias heterotróficas, fungos filamentosos e 

leveduriformes, respectivamente. O tempo de exposição das placas ao ambiente foi 

de 4 (quatro) horas. Após a exposição, as placas eram fechadas e levadas para a 

incubação a 30 - 35ºC durante 48 h. O número mínimo de pontos de amostragem foi 

determinado como preconizado pelo anexo B da NBR/ISO 14644-1 que estabelece a 

seguinte equação: 
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 ] �  √0            (1) 

 

Onde: 

NL é o número mínimo de pontos de amostragem (arredondado para um número 

inteiro imediatamente superior). 

 

A é a área da sala ou zona limpa em metros quadrados. 

 

Foram coletadas amostras das salas de manipulação (Área: 14,35 m2; 4 pontos) e 

envase (Área: 18,00 m2; 5 pontos) do comprimido revestido durante o período de 

operação. Os pontos foram distribuídos segundo acessibilidade e de modo que não 

interferissem nas atividades em execução nas referidas salas. 

 

2.5 PROCEDIMENTO ANALÍTICO 

2.5.1 Determinação dos limites de aceitação dos resíduos 

A determinação dos limites de resíduos de detergente foi embasado nos dados 

toxicológicos desses agentes de limpeza. Neste caso, a informação do Nível de 

Efeito Não Observado – NOEL (APIC, 2000) deverá ser conhecida e utilizada nos 

cálculos para a determinação dos resíduos. A LD 50 do n-alquilbenzenosulfônico, 

sais sódicos (CAS 68411-30-3) é 404 mg/Kg (ChemCas, 2011) e ácido n-

alquilbenzenosulfônico, sais de trietanolamina (CAS 85480-56-4) é 200 mg/Kg 

(Diversey, 2007). No cálculo abaixo foi considerado o menor valor, 200 mg/Kg, vide 

equação 1: 

 

]^_ �
1�`" �a"

6"""
          (2) 

 

Onde: 

LD50: É a dose necessária do ácido n-alquilbenzenossulfônico, sais de trietanolamina 

para matar 50% dos animais em experimentação (mg/Kg), 200 mg Kg -1. (Diversey, 

2007) 

70: Representa o peso de um homem adulto em Kg  

2000: É uma constante empírica. 
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Para a determinação dos limites de contaminantes foi aplicado o critério de 0,1%, ou 

seja, permite-se a presença de não mais que a milésima parte da dose diária mínima 

do contaminante na dose diária máxima do produto subsequente.  

Os limites de contaminantes são determinados em 3 passos: Limite no Produto 

Subsequente (LPS), Limite por Área Superficial (LAS) e Limite na Amostra (LA), 

como descrito nas equações 2, 3 e 4 respectivamente.  Elas descreverão os limites 

de detergente no lote produzido em seguida à limpeza em µg (LPS): 

 

 �! �
ijk1 �%.2 �$"""

%l.
          (3) 

 

Onde: 

NOEL: 7,00 mg, obtido na equação 2 

MBS: Tamanho mínimo do lote subsequente (indinavir), 94 800,00 g 

1000: Fator de conversão para µg 

MTB: Dose máxima diária do produto subsequente, (indinavir), 2,40 g  

LPS: 276 500 000,00 µg 

 

O dado acima obtido será utilizado na equação 4 para determinação do limite do 

contaminante na superfície do equipamento em µg/cm2 (LAS): 

 

 0! �
1�2

2�2�
            (4) 

 

Onde: 

LPS: 276 500 000,00 µg 

SRSA: Área compartilhada pelos produtos, 401 000cm2 

LAS = 689,53 µg/cm2 

 

O limite de resíduo acima determinado será aplicado na equação 5, determinando 

assim o limite na amostra (LA):  

 0 �
1�2 �Á��


�����
            (5) 
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Onde: 

LAS: 689,53 µg/cm2 

Área: Toda a área compartilhada em cm2, 401 000 cm2 

Volume: Volume utilizado na rinsagem em mL, 400 000 mL 

LA: 691,25 µg/mL 

 

A concentração de 691,25 µg/mL de Extran® MA 02 Neutro em água é um valor alto, 

visto que nesta concentração ocorre formação de espuma, sendo percebido resíduo 

do agente de limpeza sensorialmente, através do toque e da visualização da 

espuma presente.  

Assim, considerando que os limites analíticos poderiam ser mais restritivos foi 

utilizado limite de 10 µg/mL na amostra analisada.  

 

2.5.2 Preparo da solução de calibração de detergente 

Para as análises de resíduo de detergente em amostras de água de rinsagem por 

condutividade e pH foi construída uma curva com concentrações crescentes do 

detergente. Para tanto foram utilizadas vidrarias calibradas, água ultra purificada 

(AUP) e detergente Extran® MA 02 Neutro, (Merck, lote BR 13280). Foi preparada 

solução-mãe de detergente com concentração de 100 µg/mL. A homogeneização da 

solução foi realizada durante 5 minutos com barras magnéticas para evitar a 

formação de espuma. A solução foi diluída de forma a obter pontos com 

concentrações de 2,0; 5,0; 10,0; 12,5 e 20,0 µg/mL. Inicialmente foi analisada a 

condutividade e o pH da água ultra purificada usada no preparo da solução, sendo 

esta considerada como branco analítico. 

 

2.5.3 Determinação de resíduo de detergente por potenciometria e 

condutimetria 

Antes das leituras das amostras foram avaliados o pH e a condutividade da água 

ultra purificada, este valor foi considerado o branco analítico das amostras. Em 

seguida as amostras foram avaliadas no potenciômetro e depois no condutivímetro.  
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2.5.4 Determinação de crescimento microbiano nas placas de contato e de 

sedimentação gravitacional (Settle Plate) 

Durante o tempo de incubação, as placas de sedimentação e de contato em análise 

foram acompanhadas para verificação de eventual aparecimento de crescimento 

microbiano. O critério de avaliação utilizado foi que se, ao final do período de 

incubação não ocorresse crescimento microbiano nos meios TSA e Ágar Sabouraud 

ou número de UFC dentro do limite especificado para bactérias, fungos filamentosos 

e leveduriformes a amostra seria considerada satisfatória para o teste de contagem 

microbiológica do monitoramento ambiental. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 DETERMINAÇÃO DOS LIMITES ANALÍTICOS DE DETERGENTES ATRAVÉS 

DE CONDUTIMETRIA E POTENCIOMETRIA 

Inicialmente foi determinado o branco para as análises de condutividade e pH. Os 

valores encontrados foram respectivamente de 0,43 µS/cm a 22,8ºC e 5,98. Após a 

determinação da condutividade e pH das amostras da curva de detergente os 

valores de condutividade e pH do branco foram descontados, permitindo determinar 

os limites analíticos máximos para o resíduo de detergente na água de rinsagem, 

respectivamente + 0,89 µS/cm e pH de 0,24. Vide Tabela 3. 

 

Tabela 3- Resultados das análises do pH e condutividade das solução preparada 

com água ultra purificada e Extran® MA 02 neutro em diferentes concentrações 

* Valor do pH branco: 5,98 
** Valor da condutividade branco: 0,43 µS/cm 
 

3.2 RESULTADOS OBTIDOS DAS AMOSTRAS COLETADAS NOS 

EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO  

Foi acompanhado o procedimento de limpeza de 3 lotes industriais consecutivos que 

denominamos  lotes 1, 2 e 3. Vide Tabela 4. Pode-se verificar que todas as amostras 

de condutividade atenderam ao critério de variação de até + 0,89 µS/cm. Para as 

Concentração
(ppm) 

pH da 
amostra 

ΔΔΔΔpH 
amostra-
branco 

Condutividade
(µS/cm) 

ΔΔΔΔCondutividade 
amostra-branco  
(µS/cm) 

Temperatura 
°C 

2,0 6,02 0,04 0,81 + 0,38 22,5
5,0 6,08 0,10 1,00 + 0,57 21,8
10,0 6,22 0,24 1,32 + 0,89 21,9
12,5 6,34 0,36 1,41 + 0,98 22,3
20,0 6,41 0,43 1,54 + 1,11 21,9
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amostras de pH os resultados encontraram-se fora do limite de variação de até 0,24, 

sendo observados tanto valores superiores quanto inferiores. Entretanto, todas as 

amostras tiveram resultados próximos à neutralidade.  

 

Tabela 4: Resultados de pH e condutividade obtidos das amostras coletadas nos 

equipamentos envolvidos na produção do comprimido revestido 
Equipamentos pH/ΔpH * Condutimetria/Δcondutimetria** 

1 2 3 1 2 3 
pH * pH * pH * µS/cm ** µS/cm ** µS/cm ** 

Misturador tipo “V” 6,64 0,62 *** *** 5,63 -0,16 0,99 0,59 *** *** 0,86 0,54 
Malaxadeira 6,45 0,43 5,91 -0,9 5,88 0,09 0,58 0,18 0,40 0,04 0,75 0,43 
Granulador 
oscilante 

7,50 1,48 7,34 0,55 6,05 -0,15 0,89 0,49 0,74 0,36 0,61 0,16 

Estufa 7,25 0,44 5,96 -0,83 6,58 0,38 0,58 0,22 0,42 0,04 0,43 0,02 
Granulador cônico 7,22 0,41 6,15 -0,36 6,14 -0,06 0,39 0,03 0,67 0,29 0,41 0,05 
Misturador tipo “V” 6,15 -0,66 6,17 -0,34 6.51 0,21 0,94 0,58 0,75 0,47 0,74 0,45 

Compressora 7,09 0,58 6,11 0,32 6,35 0,04 0,41 0,13 0,92 0,60 0,92 0,63 
Revestimento 6,03 -0,48 6,23 0,03 6,60 0,24 1,05 0,77 0,60 0,15 0,44 0,15 

Envase 6,07 0,28 6,58 0,38 6,45 0,14 0,55 0,23 0,51 0,06 0,59 0,30 
*** Amostra perdida durante manuseio 
Limites:  
pH = 0,24 
Condutividade: + 0,89 µS/cm 
 

Como pode ser visto na tabela 4 foram encontrados resultados negativos para a 

diferença entre as amostras e seus respectivos brancos. Valores negativos não são 

aceitáveis para resultados de pH.  

Considerando a proximidade entre os valores de pH das amostras coletadas na 

produção e seus respectivos brancos analíticos, considerando ainda que o branco e 

sua amostra possuem a mesma origem, sendo que apenas uma delas é exposta ao 

contato do equipamento foi realizado um teste t, comparação entre médias de duas 

amostras pareadas (Vieira, 1980; Callegari-Jacques, 2003). Assim, para todos os 

lotes avaliados não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre as amostras e seus respectivos brancos analíticos, em um nível de confiança 

de 95%. Vide Tabela 5.  
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Tabela 5: Comparação entre os dados obtidos das amostras oriundas da validação 

de limpeza e o branco analítico para o teste de pH. 
Equipamentos pH Amostra/pH Branco analítico 

1 2 3 
pH Branco pH Branco pH Branco  

Misturador tipo 
“V” 

6,64 6,02 ** 6,81 5,63 5,79 

Malaxadeira 6,45 6,02 5,91 6,79 5,88 5,79 
Granulador 
oscilante 

7,50 6,02 7,34 6,79 6,05 6,2 

Estufa 7,25 6,81 5,96 6,79 6,58 6,2 
Granulador 

cônico 
7,22 6,81 6,15 6,51 6,14 6,2 

Misturador tipo 
“V” 

6,15 6,81 6,17 5,79 6.51 6,31 

Compressora 7,09 6,51 6,11 6,2 6,35 6,31 
Revestimento 6,03 6,51 6,23 6,2 6,60 6,31 

Envase 6,07 5,79 6,58 6,81 6,45 6,31 
Teste t* t calc = 1,65; gl = 8;  

P = 0,14. t tab: 2,30 
t calc = 0,08; gl = 7;  
P = 0,41. t tab: 2,36 

t calc = 1,36; gl = 8;  
P = 0,21. t tab: 2,30 

* Realizado entre a amostra e seu respectivo branco analítico 
** Amostra perdida durante manuseio 
 

Dessa forma, pode-se concluir que os valores de condutimetria atenderam ao limite 

previamente especificado. Entretanto, os valores de pH das amostras e branco não 

demonstraram diferenças estatisticamente significativas entre elas. Tal resultado 

sugere a complementação deste estudo pelo uso da técnica de análise de Carbono 

Orgânico Total. Ainda assim, o procedimento operacional padrão de limpeza de 

cada equipamento foi eficaz em remover o resíduo do detergente Extran® MA 02 

Neutro. 

 

3.3 RESULTADOS DAS AMOSTRAS DE PLACAS DE CONTATO COLETADAS 

NOS EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO  

Ao final da execução do procedimento de limpeza em cada equipamento da 

produção foram coletadas amostras em diferentes pontos de suas superfícies. Vide 

Tabela 6.  
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Tabela 6: Resultados das amostras coletadas através de placas de contato sobre a 

superfície dos equipamentos envolvidos na produção de comp. rev. 
Equipamentos/Áreas 
amostradas 

UFC/placa 
Lotes 

1 2 3 
MISTURADOR TIPO “V” 
Tampa 0 3 4 
Corpo 0 0 0 
Tampa de saída 0 1 10 
MALAXADEIRA 
Superfície lateral 8 0 9 
Superfície Inferior 1 0 0 
Hélice 7 2 3 
GRANULADOR OSCILANTE 
Superfície interna 0 0 92 
Tamis 0 0 1 
ESTUFA 
Parede 0 0 0 
Bandeja 0 4 13 
GRANULADOR CÔNICO 
Tamis 0 4 1 
Superfície interna cone 0 2 1 
Hélice 2 3 24 
MISTURADOR TIPO “V” 
Tampa 0 5 9 
Corpo 0 7 0 
Tampa de saída 0 2 23 
COMPRESSORA 
Funil 9 0 2 
Calha 2 1 0 
Mesa 5 3 0 
REVESTIMENTO 
Tambor 23 2 48 
Fundo 51 0 7 
Paleta 0 28 5 
ENVASE 
Disco 0 23 12 
Funil 2 0 3 
 

 

Pode-se verificar que dentre os equipamentos lotados na sala de manipulação 

(malaxadeira, granulador oscilante e estufa), classificada como Grau D, apenas 2 

amostras apresentou-se fora da especificação (até 50 UFC/placa). Entre os pontos 

coletados no equipamento lotado na sala de envase (Grau C) todas as amostras 

atenderam ao limite especificado de 25 UFC/placa. Verificou-se de maneira geral um 

comportamento não uniforme das contaminações intra e inter lotes e também nos 

diferentes pontos do mesmo equipamento. Tais resultados podem sugerir a 

necessidade de treinamento entre os colaboradores que executam esta atividade. 
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3.4 RESULTADOS DAS AMOSTRAS DE PLACAS DE SEDIMENTAÇÃO 

GRAVITACIONAL OU SETTLE PLATE OBTIDAS NAS SALAS DE MANIPULAÇÃO 

E ENVASE 

As salas de manipulação e envase foram avaliadas após a limpeza ao final da 

produção de cada um dos três lotes industriais. As placas devidamente identificadas 

foram expostas sobre os pontos definidos previamente e deixadas abertas por 4 

horas, vide Tabela 7. Considerando a rotina produtiva, ao final de um lote outro 

seguinte era iniciado. Assim, durante o período de sedimentação as salas avaliadas 

encontravam-se em condição de operação, tendo na sala de manipulação pelo 

menos dois colaboradores e na sala de envase ao menos 3 colaboradores. Assim, 

tanto na sala de manipulação, Grau D quanto na sala de envase, Grau C todas as 

amostras coletadas encontraram-se dentro dos limites de especificação, ou seja, 

100 UFC/4 horas e 50 UFC/4 horas, respectivamente. Pode-se observar que os 

resultados das amostras encontram-se distribuídos de forma não uniforme, 

entretanto todas as amostras atenderam aos limites preconizados para cada 

classificação da sala. Este dado é de bastante relevância para a validação de 

limpeza, pois após a limpeza dos equipamentos estes permanecem lotados em 

áreas cuja condição ambiental não trará contribuição na contaminação microbiana 

acima do limite de aceitação.  
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Tabela 7: Resultados das amostras coletadas através de placas de sedimentação 

nas salas de manipulação e envase da produção de comp. rev. 
Salas/Pontos 
amostrados 

UFC/4 horas
Lotes 

1 2 3 
Bactérias Fungos/ 

leveduras 
Bactérias Fungos/ 

leveduras 
Bactérias Fungos/ 

leveduras 
Manipulação
(NL = 4) 
1 9 0 20 0 10 4 
2 7 0 12 0 3 8 
3 9 0 12 0 3 2 
4 1 0 19 0 5 1 
Envase
(NL = 5) 
5 5 3 1 0 3 16 
6 3 2 14 0 7 15 
7 9 0 12 0 5 10 
8 7 3 8 0 5 8 
9 6 0 9 0 5 20 
Sala: Manipulação 
Locais de amostragem: 
1: Sobre a estufa lado esquerdo fundo 
2: Sobre a estufa lado esquerdo frente 
3: Sobre a estufa lado direito fundo 
4: Sobre a estufa lado direito frente 
 

Sala: Envase 
Locais de amostragem: 
5: Sobre o armário 
6: Sobre o disjuntor 
7: Abaixo do condicionador de ar 
8: Sobre a cadeira, fim da linha de envase 
9: Sobre a máquina de envase 

 

4 CONCLUSÕES 

O propósito do trabalho foi avaliar a limpeza dos equipamentos envolvidos na 

produção de uma forma farmacêutica sólida obtida por granulação por via úmida. 

Tratou-se de uma linha produtiva longa e complexa, composta por 8 equipamentos.  

As técnicas analíticas de condutimetria e potenciometria se mostraram rápidas, 

apresentaram baixo custo, não oferecendo maiores dificuldades em sua execução. 

Entretanto, considerando que o método de pH não detectou diferenças 

estatisticamente significativas entre as amostras e seus respectivos brancos sugere-

se a utilização de técnicas complementares como TOC. A utilização de placas de 

sedimentação gravitacional e de contato mostrou-se aplicável à coleta nos 

ambientes e equipamentos envolvidos. 

Foi observado que o procedimento operacional padrão aplicado foi apropriado tanto 

para a remoção dos resíduos de detergente quanto para a redução da carga 

microbiana das superfícies envolvidas. 

 Os resultados obtidos com a avaliação da qualidade microbiológica do ar 

corroboraram para a confirmação da permanência do status de limpeza do ambiente 

e dos equipamentos nele dispostos. 
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6 CONCLUSÃO 
 

A partir dos dados obtidos nos estudos podemos fazer as seguintes afirmações:  

 

� O método analítico de CLAE-UV mostrou-se aplicável à pesquisa simultânea 

dos ativos numa faixa adequada à detecção e quantificação de resíduos; 

� O método de amostragem através de swab mostrou-se adequado à coleta de 

amostras nos equipamentos, demonstrando reprodutibilidade, estabilidade e 

recuperação adequadas à pesquisa dos ativos. 

Avaliação dos resíduos do agente de limpeza: 

� Os métodos analíticos de condutimetria e potenciometria mostraram-se de 

fácil execução, rápidos e de baixo custo. Entretanto, os resultados de pH das 

amostras de branco e as coletadas após as análises não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas. 

Avaliação microbiológica das superfícies dos equipamentos 

� A utilização de placas RODAC mostrou-se prática para a coleta nos 

equipamentos. Os resultados das coletas microbiológicas atenderam ao limite 

de especificação, demonstrando, entretanto uma grande variação intra e inter 

lotes e também dentro do mesmo equipamento.  

Avaliação da qualidade microbiológica do ar 

� O resultado de todas as amostras coletadas atenderam aos limites 

especificados para a sua classificação, demonstrando que o ar ambiente não 

contribui negativamente para a contaminação dos equipamentos nele 

expostos. 

 

Por fim, podemos asseverar que os procedimentos de limpeza aplicados aos 

equipamentos envolvidos na produção do medicamento LAFEPE Zidovudina + 

Lamivudina 300 + 150 mg, comprimidos revestidos são eficientes para a remoção de 

todos resíduos pesquisados, estando portanto validado frente às Boas Práticas de 

Fabricação de Medicamentos. 
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7 PERSPECTIVAS 
 

� Os resultados encontrados na análise de pH sugerem a necessidade de 

utilização de técnica analítica complementar de TOC. 

� A análise microbiológica das amostras de superfície comprovou a presença 

de bactérias heterotróficas dentro do limite especificado, entretanto a 

implementação da pesquisa de patógenos com identificação dos 

microorganismos presentes deve ser avaliada. 

� Além da avaliação da qualidade microbiológica do ar através das placas de 

sedimentação, deve-se ampliar esta pesquisa por meio de coleta por 

amostradores de ar. Esta última demonstra uma estimativa quantitativa e 

precisa da qualidade do ar, e assim complementa os dados para uma 

percepção global da contaminação ambiental. 

� A pesquisa da contaminação ambiental pelos ativos Zidovudina e Lamivudina 

através da pesquisa do ar das salas de produção pode trazer um dado 

relevante do aspecto de exposição ocupacional dos colaboradores. Dessa 

forma, pode-se ampliar o conhecimento do processo farmacêutico do ponto 

de vista das Boas Práticas de Fabricação, assim como das legislações 

voltadas ao âmbito ocupacional. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 – Certificados de análise dos padrões USP utilizados: ZIDOVUDINE LOT 

HOF263, LAMIVUDINE G0F 114 

ANEXO 2 – Certificados de análise das matérias-primas: zidovudina 06278/2010 

(CRISTÁLIA), lamivudina DY090048 (NORTHEAST GENERAL)  

ANEXO 3 – Cromatogramas das seguintes amostras: seletividade do placebo, 

seletividade swab, linearidade ponto 10 µg/mL (curvas 001, 002 e 003), 

amostras coletadas dos lotes industriais lote 1 (268), lote 2 (1401) e lote 

3 (1402) 

ANEXO 4 – Certificação de áreas limpas: sala de manipulação e sala de envase da 

área produtiva de antirretrovirais do LAFEPE 

ANEXO 5 – Carta de submissão do artigo 01 ao Journal of Pharmaceutical and 

Biomedical Analysis.  
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ANEXO 5 – Carta de submissão do artigo 01 ao Journal of Pharmaceutical and Biomedical 
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