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V ALIDAÇ ÃO DE  
PR OC E D IM E N TOS  DE  LIM PE Z A

CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 
FASE I – ANVISA.FASE I – ANVISA.

ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA GERAL DE INSPEÇÃO E CONTROLE DE INSUMOS,

MEDICAMENTOS E PRODUTOS – GGIMP.
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

E PRODUTOS – GIMEP
RONALDO LÚCIO PONCIANO GOMES.
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Prog rama:Prog rama:
INTRODUÇÃO

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA.

PROTOCOLOS DE VALIDAÇÃO DE LIMPEZA.

DEFINIÇÃO DO PIOR CASO.

TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM E ENSAIOS DE RECUPERAÇÃO.

DETERMINAÇÃO DOS LIMITES DE ACEITAÇÃO.

VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA EMPREGADA.

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO.

CONTROLE DE MUDANÇA.
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IN TR O D U Ç Ã O  A  V A L ID A Ç Ã O  D E  L IM P E Z A

DEFINIÇÃODEFINIÇÃO
Validação de um procedimento de limpeza é um processo 
documentado, no qual é demonstrado que um determinado 
procedimento de limpeza aprovado é capaz de reduzir os resíduos de 
outros produtos farmacêuticos, agentes de limpeza, microorganismos e 
outros materiais a níveis considerados e justificados como 
cientificamente seguros para o processo em questão.

REGRA PRINCIPALREGRA PRINCIPAL
Em primeiro plano é importante estabelecer que não existe um único 
caminho para executar um processo de validação de limpeza e que o 
ponto comum a ser buscado é a existência de critérios, parâmetros e 
metodologias que sejam cientificamente justificáveis e que demonstrem 
claramente que o procedimento de limpeza produz resultados que 
entram de acordo com as especificações pré-estabelecidas.

OBSERVAÇÃO: SUPERFÍCIES DE CONTATO X NÃO CONTATOOBSERVAÇÃO: SUPERFÍCIES DE CONTATO X NÃO CONTATO
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REQUISITOS DE UM BOM POP DE LIMPEZA:REQUISITOS DE UM BOM POP DE LIMPEZA:
O objetivo de um estudo de validação de limpeza é comprovar que um 
determinado grupo de procedimentos de limpeza atendem aos seus 
objetivos e produzem os resultados esperados, portanto é lógico que o 
primeiro passo antes de qualquer estudo de validação de limpeza é a 
verificação da qualidade dos procedimentos que serão validados. 
Procedimentos incorretos, incompletos ou subjetivos são fadados a terem 
fracasso durante a validação de limpeza. Abaixo listamos alguns passos que 
devem ser verificados no procedimento de limpeza adotado:
1. Existência de procedimentos de limpeza escritos, aprovados e com 
seus respectivos registros de treinamento anexados. Somente os 
funcionários treinados podem executar o processo de limpeza, portanto a 
lista de treinamento deve ser confrontada com os registros de limpeza anexo 
nas das ordens de produção nos casos de limpeza manual. Nos casos em 
que a limpeza é automatizada, a companhia deve garantir a rastreabilidade 
desta atividade.

5.           O procedimento deve detalhar os pontos críticos do equipamento e 
a maneira como cada ponto deste deve ser limpo, minimizar o risco de 
confusões ou esquecimentos por parte dos operadores que executam a 
limpeza.
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P R O C E D IM E N TO S  D E  L IM P E Z A

3. No caso de limpeza manual, é ideal que o procedimento detalhe os 
tempos, quantidade de solvente utilizado, tipo de solventes, tipo de 
detergente, e os métodos empregados na limpeza, ou seja, quantas vezes 
uma determinada área deve ser esfregada, por que tempo e em que sentido. 
Isto é vital para que seja evitada a ocorrência de subjetivismos entre os 
operadores. A PARAMETRIZAÇÃO É QUALIDADE MAIS CRÍTICA DE UM A PARAMETRIZAÇÃO É QUALIDADE MAIS CRÍTICA DE UM 
PROCEDIMENTO DE LIMPEZA.PROCEDIMENTO DE LIMPEZA.
4. O material utilizado na limpeza deve ser padronizado, o 
procedimento deve detalhar ou fazer referência à metodologia de preparação 
do detergente, estabelecendo sua concentração de uso. A concentração de 
uso do detergente e sua marca são imutáveis após a validação do 
procedimento de limpeza, qualquer alteração nestes itens deve ser 
precedida de novo estudo de validação antes que o procedimento seja 
aplicado na rotina.
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• (CEHTCEHT E DEHTDEHT) - O procedimento deve definir por quanto tempo o 
equipamento pode permanecer sujo, antes que a limpeza seja executada, 
pois a efetividade de um procedimento de limpeza é inversamente 
proporcional ao tempo que o mesmo permaneceu sujo, sobretudo para 
produtos tópicos, suspensões, formulações com gelatina, onde a secagem 
do resíduo aumenta consideravelmente sua dificuldade de limpeza. Caso 
seja definido que o equipamento pode permanecer sujo por 24horas antes 
da execução da limpeza, a execução do estudo de validação deverá sempre 
ser conduzida neste prazo limite para assegurar que o procedimento é eficaz 
em seu pior caso.

USO DO USO DO 
EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO

LIMPEZA DOLIMPEZA DO
EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO

NOVANOVA
UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO

1º INTERVALO:1º INTERVALO:
DEHTDEHT

2º INTERVALO:2º INTERVALO:
CEHTCEHT
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P R O C E D IM E N TO S  D E  L IM P E Z A

6. O procedimento deve definir, sobretudo para equipamentos 
utilizados na manipulação de produtos susceptíveis à contaminação 
microbiológica, por quanto tempo o equipamento pode permanecer limpo 
sem que uma nova limpeza tenha que ser executada, isto visa evitar que 
uma possível proliferação microbiana no interior do recipiente material 
contamine o produto. Jamais um equipamento, após ser limpo, deve 
permanecer com água estagnada, seja no seu interior ou no interior de suas 
válvulas. O estudo de validação deve assegurar que as operações de 
limpeza e armazenagem não permitam proliferação microbiana.

7. Equipamentos ou materiais dedicados podem ser exigidos em 
alguns casos: Filtros de leitos fluidizados, produtos com alta atividade 
biológica ou toxicidade.
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P R O TO C O L O S  D E  V A L ID A Ç Ã O  D E  L IM P E Z A

CONTEÚDO IDEALCONTEÚDO IDEAL
•Objetivo do processo de validação.
•Definição das responsabilidades.
•Descrição do equipamento a ser usado com identificação do modelo e 
série, código de identificação e localização do equipamento. 
•Procedimentos de limpeza escritos e aprovados, para todos os 
equipamentos ou partes destes se necessário.
•Relação de produtos que são utilizados em cada equipamento objeto do 
estudo, especificando forma farmacêutica, concentração do(s) princípio(s) 
ativo(s), tamanho de lote, solubilidade em solventes, toxicidade. O ideal é 
que estes dados estejam tabelados para melhor visualização.
•Definição do Intervalo entre o final da produção e o início dos 
procedimentos de limpeza.
•Definição do intervalo entre a limpeza do equipamento e utilização.
•Procedimento detalhado da preparação da solução de detergente.
•Número de ciclos de limpeza avaliados consecutivamente com os 
respectivos números de lotes dos produtos.
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•Relatórios de qualificação dos instrumentos/equipamentos utilizados
•Procedimento de amostragem escolhido, incluindo a justificativa 

técnica de sua escolha e os procedimentos necessários a sua realização.
•Identificação clara e inequívoca dos pontos de amostragem, 

incluindo a justificativa técnica de sua escolha.
•Identificação dos operadores que serão responsáveis pela limpeza e 

pela amostragem.
•Estudos de recuperação para a amostragem adotada, quando 

aplicável.
•Metodologia analítica específica e validada para o propósito 

pretendido com o Limite de Detecção (LD) e limite de Quantificação (LQ) 
estabelecidos.

•O critério de aceitação e sua explicação científica abrangendo 
resíduos de produtos anteriores, detergente e contaminação microbiana.

•Exemplificação das situações em que a revalidação deve ser 
aplicada.
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E S TR ATÉ G IA  PAR A  A  E X E C U Ç ÃO DO E S TU DO 
DE  V ALIDAÇ ÃO DE  LIM PE Z A

POR PRODUTO.POR PRODUTO.
O procedimento de limpeza de cada equipamento é validado para cada 
produto que passa por aquele equipamento, ou seja haverá um estudo para 
cada produto.

POR PIOR CASO. (“worst case study”)POR PIOR CASO. (“worst case study”)
Determinados produtos devido a sua dificuldade de limpeza podem 
representam todos os outros produtos que passam pelo equipamento. Para 
estes produtos a validação de limpeza é executada, sendo o resultado 
considerado extensível a todos os demais produtos.
A lógica é demonstrar que o procedimento é eficaz para o produto mais 
difícil de ser limpo e a partir daí considerar que o mesmo também deverá 
ser efetivo para todos os demais.
O segredo desta estratégia é escolher corretamente o pior caso.
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D E F IN IÇ Ã O  D O  P IO R  C A S O

CONCEITOS BÁSICOS PARA O ENTENDIMENTO CONCEITOS BÁSICOS PARA O ENTENDIMENTO 
DO QUE VEM A SER O PIOR CASO:DO QUE VEM A SER O PIOR CASO:

Tipos de Produtos Quanto à Contaminação 
Cruzada

Contaminante:  Produto anteriormente manipulado em determinado 
equipamento ou trem de fabricação que passa a ser após o término da 
manipulação fonte possível de contaminação para o próximo lote fabricado de 
outro produto.
Subsequente:  Produto manipulado logo após o contaminante, passível de ser 
contaminado por este.

Estratégia do Pior Caso
O número de combinações possíveis entre produtos contaminantes e 
subseqüentes pode assumir proporções tão grandes que inviabilizam a 
execução de um estudo abrangendo todas as possibilidades, portanto a escolha 
do pior caso para o qual um determinado procedimento deve ser exposto é vital 
para que o processo de validação se torne praticável.
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O contaminante candidato a pior caso é aquele que O contaminante candidato a pior caso é aquele que 
apresenta as seguintes propriedades:apresenta as seguintes propriedades:

b) Menor Solubilidade no Solvente Utilizado no Procedimento de Limpeza.
c) Mais Difícil de ser Removido Segundo a Experiência dos Operadores.
d) Maior Toxicidade.
e) Menor Dose Terapêutica.
Obs: A principal característica a ser observada no contaminante é a solubilidade, 
a escolha do menos solúvel basta como critério. Os outros são importantes em 
casos de empate.

O candidato a melhor produto subseqüente é aquele O candidato a melhor produto subseqüente é aquele 
que apresentar o menor valor para a razão:que apresentar o menor valor para a razão:

=   Tamanho de Lote
     Dose Terapêutica

Para a construção de um estudo mais robusto, é interessante empregar o 
critério do “worst case” imaginário. Detalharemos este critério no futuro
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C A M P A N H A S

CONCEITO DE CAMPANHA:CONCEITO DE CAMPANHA:
Por campanha entende-se a produção em sequência de uma mesma 
formulação por até um determinado número de lotes máximonúmero de lotes máximo  ou 
tempo máximotempo máximo, o que ocorrer primeiro. Note que não existe campanha 
eterna, obrigatoriamente os dois parâmetros abaixo devem estar definidos 
para os Tipos 2 e 3 de campanha.

CAMPANHAS QUANTO AO TIPO DE PROCEDIMENTO DE LIMPEZA CAMPANHAS QUANTO AO TIPO DE PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 
EMPREGADO:EMPREGADO: 
• TIPO 1: Campanha na qual entre os diferentes lotes do mesmo produto 
é empregado um procedimento de limpeza completo e validado. 
LoteLimpezaLoteLimpezaLote...

•TIPO 2: Campanha na qual entre os diferentes lotes do mesmo produto é 
empregado uma “limpeza menor”, sendo a limpeza completa e validada 
aplicada somente no final. O termo limpeza menor é incorreto, pois 
limpeza requer validação, neste caso estamos nos referindo a um simples 
processo de extração de pós por vácuo ou uma rinsagem com água. 
LoteRinsagemLoteRinsagemLoteLimpeza completa.

•TIPO 3: Campanha na qual nenhum tipo de limpeza é aplicada entre os 
lotes, sendo somente a limpeza completa e validada aplicada ao final da 
campanha.



  
RONALDO LÚCIO PONCIANO GOMESRONALDO LÚCIO PONCIANO GOMES

C A M P A N H A S

PONTOS CRÍTICOS EM CAMPANHAS:PONTOS CRÍTICOS EM CAMPANHAS:
A validação da campanha deve fazer parte do estudo de validação de 
limpeza, uma estratégia de pior caso deve ser construída para que o tipo 
de campanha empregado pela companhia seja perfeitamente coberto. 
Neste intuito, os pontos abaixo devem ser considerados:
• O QUE É MAIS CRÍTICO: NÚMERO DE LOTES NÚMERO DE LOTES OU TEMPO DE TEMPO DE 
CAMPANHA ? CAMPANHA ? Um estudo que consiga avaliar os dois na rotina é RARORARO. 
O  número de lotes influencia a quantidade de resíduo acumulado, ao 
passo que o tempo influencia a aderência, decomposição e contaminação 
dos resíduos.
•PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO: SÃO UMA PREOCUPAÇÃO PARA O SÃO UMA PREOCUPAÇÃO PARA O 
CASO ESPECÍFICO?CASO ESPECÍFICO?
•NÚMERO DE CORRIDAS: TODAS AS TRÊS CORRIDAS DEVEM SER TODAS AS TRÊS CORRIDAS DEVEM SER 
FEITAS NO CRITÉRIO DE PIOR CASO ESCOLHIDO?FEITAS NO CRITÉRIO DE PIOR CASO ESCOLHIDO? Seria o ideal, mas 
isto pode ser praticamente impossível de ser programado, caso não se 
consiga chegar ao critério de pior caso em todas as três corridas, existem 
duas saídas: a)ADOTAR OS PARÂMETROS MÍNIMOS DE TEMPO E NÚMERO DE ADOTAR OS PARÂMETROS MÍNIMOS DE TEMPO E NÚMERO DE 
LOTES COBERTOS PELA VALIDAÇÃO LOTES COBERTOS PELA VALIDAÇÃO ou b)MONTAR UM RACIONAL JUSTIFICANDO MONTAR UM RACIONAL JUSTIFICANDO 
QUE O NÚMERO DE LOTES OU O TEMPO NÃO TEM INFLUÊNCIA SOBRE O QUE O NÚMERO DE LOTES OU O TEMPO NÃO TEM INFLUÊNCIA SOBRE O 
PROCESSO DE LIMPEZA EMPREGADO.PROCESSO DE LIMPEZA EMPREGADO.
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EXEMPLO PRÁTICO.
Relativo a uma linha de formulação e envase de um medicamento 

injetável.
Pior Contaminante.

602015Solúvel25MédioClor. de Dobutamina12

702015Solúvel35DifícilSulf. de Gentamicina11

702015Solúvel35DifícilSulf. de Gentamicina10

903025ParcialSulfametoxazol

803015Solúvel
35Difícil

Trimetropin
9

501015SolúvelCloridrato de Piridoxina (Vit. B6)

501015SolúvelRiboflavina Fosfato (Vit. B2)

501015SolúvelNicotinamida (Vit. PP)

501015Solúvel

25Médio

D - Pantenol 

8

602015SolúvelN-Butilbrometo de Escopolamina

602015Solúvel
25Médio

Dipirona Sódica
7

602015Solúvel25MédioMetoclopramida Cloridrato6

802025Parcial35DifícilDiclofenaco Potássico5

602015Solúvel25MédioDipirona Sódica4

501015Solúvel25MédioDiclofenaco de Sódio3

501015Solúvel25MédioVitamina C2

502015Solúvel15FácilAminofilina1

PontuaçãoPontuaçãoÁguaPontuaçãoGrau de 
Dificuldade

Soma
ToxicidadeSolubilidadeDificuldade de Limpeza

AtivosProduto



  
RONALDO LÚCIO PONCIANO GOMESRONALDO LÚCIO PONCIANO GOMES

EXEMPLO PRÁTICO.
Relativo a uma linha de formulação e envase de um medicamento 

injetável.
Pior Subsequente.
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DETERMINAÇÃO DOS LIMITES DE ACEITAÇÃO
O mais severo dos três critérios abaixo deve ser aplicado no 

estudo de validação de limpeza:

•Nenhuma quantidade de resíduo deve ser visível Nenhuma quantidade de resíduo deve ser visível 
após a execução do procedimento de limpeza. Acuidade após a execução do procedimento de limpeza. Acuidade 
visual humana: 1,0 a 4,0visual humana: 1,0 a 4,0µg/cmµg/cm22..

•Presença de não mais que 0,1%, 1/1000 ou a Presença de não mais que 0,1%, 1/1000 ou a 
milésima parte da dose diária mínima do contaminante milésima parte da dose diária mínima do contaminante 
na dose diária máxima do produto subseqüente.na dose diária máxima do produto subseqüente.

•Não mais que 10ppm do contaminante no produto Não mais que 10ppm do contaminante no produto 
subseqüente. subseqüente. (based on the ICH impurity document (based on the ICH impurity document 
which indicates that up to 0.1% of an individual which indicates that up to 0.1% of an individual 
unknown or 0.5% total unknowns material may be unknown or 0.5% total unknowns material may be 
present in the product being tested ).present in the product being tested ).

•Obs: Existem outros critérios: “Threshold of Toxicological Concern” Obs: Existem outros critérios: “Threshold of Toxicological Concern” 
(TTC), Non Observed Effect Level (NOEL), dentre outros.(TTC), Non Observed Effect Level (NOEL), dentre outros.
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FÓRMULAS

0,1%

SUBSAX

SUBSCONT

TDM
MBSMTDFSLI ١٠٠٠×××=

ACP
LL ١٢ =

QS
AALL ×= ٢٣

Onde:

FS: Fator de Segurança.

MTDcont.: Miníma Dose Diária do Contaminante. (mg)

MBSsubs: Tamanho Mínimo do Lote Subsequente. (g ou mL)

MaxTDsubs: Máxima Dose Diária do Subsequente. (mesma unidade do MBS)

1000: Fator de Conversão para microgramas.

ACP: Área Comum aos Produtos.

AA: Área Amostrada.

QS: Quantidade de Solvente.

Carry over no produto subsquente

Resíduo por unidade de área do trem de fabricação

Resíduo na solução a ser analisada

ACPACP  ABRANGE: TODOS 
OS UTENSÍLIOS E 
EQUIPAMENTOS, 
NCLUINDOS OS PASSOS 
DE AMOSTRAGEM E 
PESAGEM 

(CANECOS, ESPÁTULAS, 
FUNIS, PIPETAS, 
TANQUES, SUPORTES DE 
FILTRO, TANQUES 
PULMÃO E OUTROS.)

OBS:%Recuperação 
pode ser adicionada aqui.
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FÓRMULAS

10ppm

ACP
LL 12 =

QS
AALL ×= 23

Onde:

MBSsubs: Tamanho Mínimo do Lote Subsequente em quilogramas.

ACP: Área Comum aos Produtos.

AA: Área Amostrada.

QS: Quantidade de Solvente.

Carry over no produto subsquente

Resíduo por unidade de área do trem de fabricação

Resíduo na solução a ser analisada

1
10 SUBSxMBSL1 =
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OUTRAS FÓRMULASMACO

ACP
LL 12 =

QS
AALL ×= 23

Carry over no
 produto 

subsquente

Resíduo por unidade de área do trem de fabricação

Resíduo na solução a ser analisada
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OUTRAS FÓRMULASMACO/ 
NOEL

Carry over no
 produto 

subsquente

ACP
LL 12 =

QS
AALL ×= 23

Resíduo por unidade de área do trem de fabricação

Resíduo na solução a ser analisada
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CRITÉRIO VISUALCRITÉRIO VISUAL

PARA A ADOÇÃO ÚNICA DO CRITÉRIO VISUAL, O PARA A ADOÇÃO ÚNICA DO CRITÉRIO VISUAL, O 
DISPOSTO ABAIXO DEVE SER OBSERVADO:DISPOSTO ABAIXO DEVE SER OBSERVADO:

O limite de contaminação por superfície deve ser determinado e em 
seguida deverá ser provado que, em mesmas condições de luminosidade 
e perspectiva de visão, o operador é capaz de notar que as placas 
contaminadas encontram-se sujas, assegurando, portanto, que quando 
ateste que um equipamento encontra-se visualmente limpo, a quantidade 
de contaminante presente em sua superfície é menor que o B 
estabelecido. Placas sem o contaminante (brancos) deverão ser incluídas 
neste estudo para avaliar a incidência de falsos positivos pelo operador. 
Para que tal processo seja válido, o operador deve sempre diferenciar as 
placas contaminadas das não contaminadas.

OUTRA ALTERNATIVA:
Determinação do visible-residue limitvisible-residue limit (VRL)  (VRL) 
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D E TE R M IN A Ç Ã O  D O S  L IM ITE S  D E  A C E ITA Ç Ã O
REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PRÁTICO

PRODUTOS:
Sulfametoxazol/ Trimetoprima 400/ 80mg por 5mL.
Aminofilina Injetável: 240mg/ 10mL
DADOS:
MTDcont.: 400mg(mg)
MBSsubs: 761.000,00mL(g ou mL)
MaxTDsubs: 1.120mg de Aminof. ou aprox. 45mL de solução.
1000: Fator de Conversão para microgramas.
ACP: 131.748, 3cm2.AA: Área Amostrada.
QS: 10mL.
AA swab: 100cm2.
AA rinsagem: Depende do equipamento.

Tanque = Tanque (3,667 m2) + Torneira (0,0684 m2 ) +Tampa (0,4717 m2 )  +Hélices (0,14 
m2 ) = AT (43.471 cm2)  +
Área das 3 Máquinas de Envase = Agulha=25 cm2 = 6 x 25 = 150 cm2  + Seringa 20 mL = 
126 cm2 = 6 x 126 = 756 cm2 + Bastões de vidro = 239 cm2 = 6 x 239 = 1434 cm2  = (AT= 
2340 cm2 ) +
Área da Carcaça filtrante (3.714 cm2) + 
Área da Bomba de filtração (319,3 cm2) +
Área de 19 balões de vidro (19 x 3716 =70.604 cm2) +
Área da escova de limpeza dos tanques (11.300 cm2 ) + 
ACP = 131.748,3cm2
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D E TE R M IN A Ç Ã O  D O S  L IM ITE S  D E  A C E ITA Ç Ã O

ASPECTO MICROBIOLÓGICO:ASPECTO MICROBIOLÓGICO:
•A definição do critério de aceitação para a contaminação microbiana 
deve ser baseada no tipo de produto (estéril, não estéril) e nos dados 
de monitoramento ambiental.
•O critério adotado deve ser lógico e justificável e não deve 
representar risco ao produto.
•O estudo de validação de limpeza deve fornecer evidências de que o 
processo de limpeza e estocagem dos equipamentos não contribuem 
para a proliferação microbiana.

AGENTE DE LIMPEZA:AGENTE DE LIMPEZA:
•A definição do critério de aceitação geralmente é baseada em 10ppm 
ou pelo cálculo do NOEL. Os critérios baseados em dados toxicológicos 
na maioria absoluta das vezes atingem valores maiores que o critério 
de 10ppm.
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TÉ C N IC A S  D E  A M O S TR A G E M

SwabSwab
Consiste em amostrar uma determinada área do equipamento com um swab 
umedecido em um determinado solvente e após isto recuperar a substância a 
ser analisada do swab. 
A recuperação é feita mergulhando-se o swab em uma solvente pelo qual a 
substância a ser analisada possui alta afinidade. Após a recuperação, a solução 
é analisada e a quantidade do analito em questão é determinada.
A área amostrada estende-se de 25 a 100cm2  geralmente. O swab deve ser 
construído em material inerte (Ex: cabo polipropileno e cabeça poliéster) para a 
geração de baixa contaminação de fundo.

RinsagemRinsagem
O equipamento ou peça a ser amostrado é rinsado com uma determinada 
quantidade de um solvente específico por uma ou várias vezes a fim de que 
toda a superfície do equipamento em questão seja amostrada. O próximo passo 
é a análise do solvente em questão para a determinação da quantidade do 
analito em questão.
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TÉ C N IC A S  D E  A M O S TR A G E M

•A área a ser amostrada deve permitir 
livre acesso ao operador, o que é 
impraticável em muitos equipamentos.
•O solvente e o material do Swab não 
deve ser fonte de contaminação 
adicional ou interferir na metodologia 
analítica.
•A porcentagem de recuperação do 
ativo por parte do Swab deve ser 
estabelecida utilizando um estudo de 
recuperação que mimetiza 
exatamente o procedimento utilizado 
na prática. (mesmo Swab, placa com 
o mesmo tipo de aço do equipamento, 
definição da área)
•Possível interferência do material de 
construção do Swab deve ser 
avaliada durante o estudo de 
validação da metodologia analítica.

•Resíduos secos e insolúveis 
podem ser retirados.
•Permite o estabelecimento 
do nível de contaminação por 
área, estabelecendo onde o 
procedimento precisa ser 
melhorado e se realmente os 
pontos críticos correspondem 
às expectativas.
•Permite a recuperação do 
contaminante a partir de 
áreas onde a água de 
rinsagem teve contato 
deficiente.

SWAB

DESVANTAGENSVANTAGENSMÉTODO
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TÉ C N IC A S  D E  A M O S TR A G E M

•Causa a diluição do contaminante, o 
que às vezes compromete ou 
impossibilita o desempenho da 
metodologia analítica.
•O contaminante pode não ser solúvel 
no solvente utilizado.
•O contaminante pode estar ocluído ou 
aderido em alguma superfície, de modo 
que a simples rinsagem não é capaz de 
retirá-lo.
•A metodologia analítica utilizada deve 
ser específica para o contaminante, 
métodos não específicos como a adoção 
do critério farmacopéico para a água 
utilizada na rinsagem não são aceitáveis.
•Em alguns casos, como por exemplo, 
com bicos de envase, as primeiras 
porções extraídas sempre serão as mais 
contaminadas. Portanto a uniformização 
com todo o conteúdo deve ser feita.

•Permite a amostragem de 
grandes áreas.
•Permite a amostragem de 
áreas de difícil acesso como 
bicos de envase.

AMOSTRAS 
DE 
RINSAGEM
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P R O C E D IM E N TO  D E  A M O S TR A G E M

Os procedimentos de amostragem devem existir sob forma escrita e 
detalhar claramente como a amostragem será feita:
Exemplo: Rinsagem.
Superfície interna do tanque, tampa, torneira e hélices
•Meça 4.000 mL de água para injetáveis  em uma proveta;
•Transfira aos poucos a água para injetáveis para um béquer, rinsando toda a parede do 
tanque, incluindo a tampa, a torneira e as hélices;
•Ao colocar a água para injetáveis no equipamento deixe esta escoar por toda as paredes 
internas do mesmo;
•Colete a água em um béquer, através da torneira do tanque;
•Nota:  Realize o procedimento acima por três vezes, utilizando a mesma água de 
rinsagem, ou seja, cada peça será rinsada três vezes com a mesma água.
•Colete uma amostra de 100 mL da água de rinsagem diretamente no saco estéril para 
análise do detergente;
•Despreze o restante da solução de acordo com o procedimento operacional da área.

Obs: Descrição de materiais, responsáveis e demais pontos comuns a outros 
procedimentos devem estar presentes.
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P R O C E D IM E N TO  D E  A M O S TR A G E M

Os procedimentos de amostragem devem existir sob forma escrita e 
detalhar claramente como a amostragem será feita:
Exemplo: Swab.
•Aguarde a secagem do equipamento;
•Coloque o delimitador de área de 100cm2 no ponto que será amostrado obedecendo as 
posições delimitadas no plano de amostragem;
•Pegue o swab e molhe-o na fase de diluição para o método que está no tubo de ensaio, 
pressionando-o contra as paredes deste para retirar o excesso de solução;
•Amostre o resíduo da área demarcada em movimentos de acordo com a figura abaixo:
FIGURA 1:
         1º - Passar um lado do Swab                        2º - Passar o outro lado do Swab

•Coloque o swab no tubo de ensaio e tampe-o (10mL);
Obs: Descrição de materiais, responsáveis e demais pontos comuns a outros 
procedimentos devem estar presentes.

10 cm 
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10 cm 

10
 

cm
 



  
RONALDO LÚCIO PONCIANO GOMESRONALDO LÚCIO PONCIANO GOMES

M E TO D O L O G IA  A N A L ÍT IC A  E M P R E G A D A

1. A metodologia analítica utilizada deve prover uma medida que seja 
correlacionável a uma concentração do contaminante. Não podem ser 
aceitos métodos, como por exemplo, a simples análise da água de rinsagem 
atestando que a mesma encontra os critérios farmacopéicos equivalentes ao 
seu grau de pureza, tais métodos não são específicos para o resíduo 
pesquisado. A metodologia analítica deve ser capaz de detectar e quantificar 
o analito no nível em que o mesmo é esperado. Menor que LD onde LD é 
maior que o critério de aceitação não é válido.

2. Deve existir um trabalho de validação para a metodologia empregada na 
validação de limpeza, tal trabalho deve conter além de todos os parâmetros 
obrigatórios, a abordagem do limite de quantificação e detecção da 
metodologia analítica, sendo que o limite de aceitação estabelecido para a 
amostra analítica deve estar acima do limite de quantificação do método.

3. Os métodos analíticos utilizados devem ser desafiados em combinação com 
os métodos de amostragem utilizados, para demonstrar que os 
contaminantes podem ser recuperados da superfície do equipamento com 
certa consistência de recuperação. Isto é necessário antes que qualquer 
conclusão seja feita a respeito dos resultados encontrados. Resultados 
negativos podem ser resultado de uma pobre metodologia de amostragem.
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V A L ID A Ç Ã O  D O  M É TO D O  A N Á L IT IC O  
U T IL IZ A D O

P A R A  D E TE C Ç Ã O  D O S  R E S ÍD U O S
O método analítico utilizado para a detecção dos traços de ativo 
ou detergente deve ser validado como qualquer outra 
metodologia analítica.
Os seguintes critérios devem ser estudados quanto a 
necessidade de verificação:

•Especificidade.
•Exatidão.
•Precisão.
•Linearidade.
•Intervalo.
•Limite de Detecção.
•Limite de Quantificação.

O MAIS IMPORTANTE É ASSEGURAR QUE A METODOLOGIA SEJA 
DESAFIADA PARA A CONCENTRAÇÃO EM QUE SE ESPERA ESTAR O 
CONTAMINANTE NA SOLUÇÃO ANALÍTICA APÓS AMOSTRAGEM.

Obs: Não há regra, além destes outros critérios como robustez podem a ser 
requeridos.
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E X E M P L O  D E  V A L ID A Ç Ã O  D E  M É TO D O  
A N Á L IT IC O

ESPECIFICIDADE
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E X E M P L O  D E  V A L ID A Ç Ã O  D E  M É TO D O  
A N Á L IT IC OLINEARIDADE

O USO DE 
PONTOS 

SUPERIORES 
AO CRITÉRIO 

DE ACEITAÇÃO 
NA CURVA DE 
LINEARIDADE 
É OPCIONAL.



  
RONALDO LÚCIO PONCIANO GOMESRONALDO LÚCIO PONCIANO GOMES

E X E M P L O  D E  V A L ID A Ç Ã O  D E  M É TO D O  
A N Á L IT IC OPRECISÃO (REPETITIVIDADE)

DEVE SER 
DETERMINADA 

PARA O MÉTODOMÉTODO 
E NÃO PARA A 

SOLUÇÃO SOLUÇÃO 
ANALÍTICA ANALÍTICA 

FINALFINAL.

ISTO REPRESENTA 
UMA GRANDE 
DIFERENÇA.

A PRECISÃO PRECISÃO 
INTERMEDIÁRIAINTERMEDIÁRIA 
DEVE TAMBÉM SER 

AVALIADA



  
RONALDO LÚCIO PONCIANO GOMESRONALDO LÚCIO PONCIANO GOMES

E X E M P L O  D E  V A L ID A Ç Ã O  D E  M É TO D O  
A N Á L IT IC OEXATIDÃO (RECOVERY STUDY)

O método analítico deve ser desafiado em combinação com o 
método de amostragem utilizado, a fim de demonstrar que os 
contaminantes podem ser recuperados da superfície do 
equipamento e para demonstrar o nível de recuperação e a 
consistência desta. Por nível entende-se a porcentagem do 
resíduo que pode ser recuperada no meio em que está 
aderido e por consistência a dispersão dos valores 
encontrados para amostragens repetidas feitas sob a mesma 
condição. Este procedimento antecede qualquer discussão a 
respeito dos resultados encontrados no estudo de validação 
de limpeza.
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E X E M P L O  D E  V A L ID A Ç Ã O  D E  M É TO D O  
A N Á L IT IC OEXATIDÃO (RECOVERY STUDY)

A RECUPERAÇÃO 
DEVE SER 

DEMONSTRADA EM 
MATERIAL MATERIAL 

REPRESENTATIVO REPRESENTATIVO 
DOS DOS 

EQUIPAMENTOSEQUIPAMENTOS DE 
PRODUÇÃO. (VIDRO 

DO MESMO TIPO, AÇO 
DO MESMO TIPO).

A RECUPERAÇÃO 
DEVE SER 

OBRIGATORIAMENTE 
E NO MINÍMO 

DEMONSTRADA NO 
NÍVEL DE 

CONCENTRAÇÃO EM 
QUE ESPERAMOS O 
CONTAMINANTE NA 

SUPERFÍCIE DO 
EQUIPAMENTO.
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E X E M P L O  D E  V A L ID A Ç Ã O  D E  M É TO D O  
A N Á L IT IC OFATOR DE RECUPERAÇÃO

Recovery

<  is considered 80%
good  is considered 50% <

reasonable

is considered 50% >
questionableRecovery

<  is considered 80%
good 

Recovery

<  is considered 80%
good 

Recovery

<  is considered 80%
good  is considered 50% <

reasonable

Recovery

<  is considered 80%
good 

 é considerado 50% >
Questionável

é considerado 50%
 Razoável

Recovery

<  is considered 80%
good 

 é considerado 80%
BOM 

Quality Assurance of Pharmaceuticals: A 
Compendium of Guidelines and Related Materials
. Volume 2, Good M  anufacturing Practices and 
Inspection - 2nd Updated Edition  (2007; 420 
pages)
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M E TO D O L O G IA  A N A L ÍT IC A  E M P R E G A D A
Observações relativas ao uso do TOC:

•O uso do equipamento de TOC para a determinação de resíduos em validação 
de limpeza tem crescido, seu uso é possível, no entanto a metodologia criada 
deve ser validada como qualquer outra, nos mesmos parâmetros, e o limite de 
aceitação estabelecido deve ser correlacionado a um valor determinado de TOC, 
não sendo aceitos, portanto, valores empíricos como 500ppb, pois tais valores 
não podem por si só, estabelecer uma determinada concentração do 
contaminante.

•Além disso, o equipamento de TOC necessita que os compostos sejam solúveis 
em água para poderem ser analisados, compostos solúveis em água em 
validação de limpeza são raros, pois o critério de escolha para o pior caso 
geralmente é a insolubilidade em água, portanto o uso deste equipamento 
destina-se mais a resíduos de detergentes que são plenamente solúveis em 
água.

•Os resultados obtidos pelas leituras de TOC devem ser corrigidos por brancos 
analíticos, representados pela água utilizada no processo de limpeza mais os 
instrumentos utilizados na amostragem. 
EXEMPLO DE VALIDAÇÃO DE MÉTODO POR TOC: 
http://www.ispe.org/cs/chapter_web_sites/boston_area_chapter/technical_articles/total_organic_carbon_analysis_f
or_cleaning_validation_in_pharmaceutical_manufacturing
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M E TO D O L O G IA  A N A L ÍT IC A  E M P R E G A D A

Observações relativas ao uso de HPLC: 
2. Atenção especial deve ser dada à validação dos limites de detecção e 

quantificação. Validação de limpeza geralmente significa baixos limites de 
aceitação, o que às vezes dificulta o desempenho do método. Os métodos 
cromatográficos têm uma grande vantagem em relação ao TOC, pois são 
específicos, ou seja, o resultado encontrado é gerado pelo contaminante 
pesquisado, já no TOC o resultado encontrado pode sofrer interferência de 
qualquer composto orgânico que venha a contaminar a amostra. O limite de 
aceitação adotado para o contaminante deve estar dentro do limite de 
quantificação da metodologia empregada e tal limite de quantificação de vê 
ter sido testado quanto a sua precisão e exatidão.
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M E TO D O L O G IA  A N A L ÍT IC A  E M P R E G A D A

Observações relativas ao uso da Espectrofotometria no Ultravioleta-Visível: 
2. Atenção especial deve ser dada à validação dos limites de detecção e 

quantificação. Esta instrumentação tem sido muito utilizada para análise de 
resíduos de detergentes, empregando às vezes métodos colorimétricos para 
esta finalidade. Deve-se avaliar a especificidade do comprimento de onda 
escolhido para a detecção da substância alvo, atestando que o mesmo não 
sofre interferência de outros resíduos ou do material utilizado na 
amostragem (solvente, swab, etc...), sendo que tal verificação faz parte do 
estudo de validação da metodologia.

Observações relativas ao uso de outros métodos:
5. Métodos não específicos tais como a condutividade podem ser empregados 

para resíduos de detergentes e outros compostos iônicos, desde que 
corretamente validados para este fim.
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C O N TR O L E  D E  M U D A N Ç A

Pontos da validação de limpeza sujeitos ao controle de mudanças:
1. Procedimentos de limpeza;
2. Métodos analíticos;
3. Equipamentos;
4. Detergentes;
5. Formulações dos produtos;
6. Processos de fabricação;
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R E L A TÓ R IO  D A  V A L ID A Ç Ã O

O Relatório de validação deve incluir entre outros:
1. Resultados dos testes de acordo com o protocolo. Os dados brutos 

devem estar acessíveis.
2. Comparação/avaliação dos resultados contra os critérios de aceitação 

pré-definidos.
3. Descrição e avaliação dos desvios em relação ao planejado.
4. Conclusões e recomendações, particularmente em relação ao 

monitoramento necessário ou atividades de validação posteriores, se 
necessário.

5. Declaração formal autorizando a situação de validação assinado pela 
garantia.
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