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RESUMO 

Na década de 70, o desenvolvimento da concepção de qualidade na indústria farmacêutica, 

como característica inerente e imprescindível aos processos fabris, introduziu o conceito das 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) e, juntamente a ela, o de validação de métodos analíticos, 

como consequência da necessidade de resultados mais fidedignos e melhor respaldados. 

Atualmente, as mais importantes agências reguladoras nacionais e internacionais têm 

elaborado guias e diretrizes a respeito do tema, com objetivo prático de que os laboratórios 

validem seus métodos de análise, comprovando sua eficácia ao pretendido uso, bem como a 

confiabilidade de seus resultados. Entretanto, esses guias e diretrizes não são totalmente 

congruentes sobre uma série de conceitos relativos ao processo de validação. O presente 

estudo define o que é uma validação em si e explica rigorosamente os aspectos envolvidos 

nesse processo, suprimindo qualquer ambiguidade que possa existir. Ao final é providenciado 

um conciso passo a passo para completa realização de um estudo de validação, oferecendo 

uma perspectiva prática e menos prolixa sobre o tema. Dessa forma, finda por constituir um 

importante guia para estudantes de laboratórios acadêmicos que tem seus primeiros contatos 

com o tema.  

Palavras-chave: Qualidade, Boas Práticas de Fabricação, validação de métodos analíticos, 

agências reguladoras, guias, diretrizes 
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ABSTRACT 

In the early 70’s, the development of the concept of quality in the pharmaceutical industry, as 

an intrinsic and vital attribute of manufacturing processes, introduced to the industry the idea 

of Good Manufacturing Practices and alongside to it, the Validation of Analytical Methods 

concept, as consequence of the growing need for more reliable and consistent results. 

Currently, each of the key regulatory agencies, national and international-wide, have provide 

the industry with guidelines and policies towards the topic, with the unique objective of 

enabling laboratories to consistently validate their methods, so that to prove their results 

reliability and their method’s fitness to purpose. Nevertheless, these guidances are not entirely 

consonant in a series of concepts of the validation process, so the present work aims to clearly 

define validation itself and to explain carefully the aspects related to these processes, 

preventing any ambiguity that may overcome, providing by the end a concise step by step for 

a full validation procedure, delivering a practical and less evasive perspective on the matter. 

At last, this work will constitute an important guide for students from academic laboratories, 

who have recently begun their journey along the subject. 

Keywords: Quality, Good Manufacturing Practices, validation, analytical method, regulatory 

agencies, guidance, guidelines 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, com a permanente evolução dos recursos tecnológicos, desenvolve-se na 

indústria uma mentalidade de constante busca por aprimoramento, inclusive por parte de 

fabricantes, principalmente em função da demanda de qualidade que o mercado e seu público 

exigem com relação aos bens de consumo. Isso faz com que os processos sejam cada vez mais 

minuciosos no sentido de fornecer um produto de elevada confiabilidade, eficácia e 

segurança. Atrelado a tudo isso, surge o conceito da qualidade, que passa a estar intrínseco a 

esses processos industriais e presente como principal meio para assegurar essa confiabilidade. 

 Como consequência, surge, associada à ideia das Boas Práticas de Fabricação (BPF), o 

conceito de validação de métodos como ferramenta fundamental para o controle de qualidade, 

garantindo a qualidade de seus resultados.  

Portanto, esse trabalho de monografia surge pela percepção das dificuldades 

encontradas por alunos que desenvolvem trabalhos nos laboratórios de pesquisa das 

universidades, na área de química analítica, e precisam da ferramenta de validação de 

métodos analíticos. Assim, traz um conciso e objetivo conhecimento sobre o tema na forma 

de um roteiro, capaz de instruir e orientar aquele que inicia seu caminho nessa esfera do 

conhecimento.    

O trabalho apresenta um estudo sobre validação, elucidando seus pormenores e 

esmiuçando os pontos de discordância que trazem desarmonia entre os guias e diretrizes 

oficiais existentes hoje, ofertando em linhas gerais tudo o que deve ser estudado e considerado 

previamente à condução de um estudo de validação. Também dedica uma seção para explicar 

os detalhes de como se desenvolve esse estudo, incluindo parâmetros analíticos e seus 

procedimentos e os tratamentos estatísticos aos quais esses parâmetros necessitam ser 

submetidos, com intuito de garantir a adequação de seus resultados. Por fim, abrange ainda 

ações posteriores, uma vez validado o método, terminando por oferecer uma análise 

efetivamente prática, como consequência do estudo comparativo sobre as diferentes diretrizes 

oficiais e artigos existentes sobre o tema.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Breve histórico do surgimento da validação  

Ao longo de toda história moderna, acontecimentos que tiveram impacto direto na 

saúde da população mundial funcionaram como motores de transformação na indústria no que 

diz respeito ao conceito de qualidade. Sendo então reflexo principalmente da crescente 

cobrança, por parte das autoridades e dos consumidores, quanto à segurança e qualidade dos 

produtos comercializados, exigindo maior cautela da indústria com relação aos produtos que 

iria dispor no mercado.  

Em 1906, o congresso americano aprovou o primeiro ato relativo à pureza de 

alimentos e medicamentos (Pure Food and Drug Act) que determinou a ilegalidade da 

comercialização de alimentos contaminados (adulterados) e estipulou que a rotulagem deveria 

obrigatoriamente ser verdadeira, especialmente quanto a presença de ingredientes nocivos à 

saúde. Esse ato marcou a criação de uma das primeiras agências reguladoras governamentais, 

hoje chamada de Food and Drug Administration (FDA).
1,2,3

  

Em 1938, o congresso americano aprovou o Ato Federal para alimentos, 

medicamentos e cosméticos (FD&C), especificando que as empresas deveriam comprovar a 

segurança para o consumo de seus produtos antes mesmo de sua comercialização. Estipulou 

ainda o requisito de autenticação de lote, fazendo necessário o envio, por parte do fabricante, 

de amostras de cada lote para a agência testar e, somente então, aprovar sua 

comercialização.
2,3

 

Em 1960, uma grande tragédia marcou a Europa e o mundo, inclusive o Brasil, com o 

consumo do fármaco talidomida, que ocasionou o nascimento de mais de 10 mil bebês com 

deformações nos braços e pernas. Os fabricantes passaram então a ter que comprovar não 

apenas a eficácia para o uso pretendido, como também a segurança do produto. Dessa forma 

os medicamentos teriam que ter sua funcionalidade comprovada antes de serem 

comercializados. A partir disso, surgiram conceitos que são hoje em dia fundamentais na 

validação de metodologia, como esse quanto a eficácia do produto para o fim pretendido.
1,2,3

 

Como iniciativa de apoio aos esforços despendidos pelos Estados na busca do 

aprimoramento da qualidade com relação aos medicamentos comercializados, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) criou por volta da década de 1970 as BPF, que constituíram o 

primeiro texto a oficializar regras para fabricação de medicamentos, com a intenção de ajudar 

a garantir a eficácia e a segurança dos produtos comercializados. Esse período foi de suma 

importância para regulamentação de produtos. 
4 
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Um pouco antes da redação final das BPF, ocorrida em 1978, o governo dos Estados 

Unidos da América (EUA) emitiu lei responsável por reforçar a autoridade do FDA com 

relação aos produtos medicinais. Dessa forma, melhorando o sistema de fiscalizações para 

garantir o seguimento das BPF, levando o controle de qualidade na indústria a novos 

patamares com o surgimento de novas ferramentas, tais como validação de métodos e 

aplicação de parâmetros estatísticos. Após esses eventos, passaram a ser exigidos da indústria 

investimentos em planejamento e recurso pessoal, que acarretou na inflação do mercado 

farmacêutico como um todo.
1,3 

Essa necessidade pelos estudos de validação foi apresentada nas diretrizes das BPF 

pela primeira vez apenas em 1979.
 
Na década de 1980, o FDA iniciou publicação de uma 

série de diretrizes que tiveram grande influência no que hoje se entende por BPF, incluindo o 

famoso Guia de Princípios Gerais em Validação de Processo lançado em 1987, que delineava 

o pensamento da época acerca da validação.
3
  

A necessidade de validação na indústria, como meio de garantir que as empresas 

sigam a rigor os procedimentos com relação aos processos de produção e controle de 

qualidade, está então intrinsicamente ligado à evolução da qualidade no setor industrial de 

maneira geral e à criação e evolução das BPF. O desenvolvimento e a elaboração destas 

permitiram o florescer de conceitos que hoje são fundamentais e indispensáveis a qualquer 

processo produtivo na indústria. Tais conceitos como evidência documentada, como sendo a 

necessidade de registrar toda e qualquer etapa do processo produtivo, surgiram conforme a 

evolução da indústria de consumo, atrelados a incidentes que evidenciaram a necessidade de 

melhorias. 
1,2

 

Na Tabela 1 é apresentado um resumo da correlação entre a constante necessidade de 

aprimoramento da qualidade na indústria com eventos históricos que tiveram impactos 

relevantes na saúde da população, evidenciando a necessidade e cobrança por produtos de 

qualidade e segurança cada vez maiores, pela população e pelas autoridades reguladoras.  
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Tabela 1: Histórico do surgimento da qualidade  

Ano Eventos Consequências 

1902 

Crianças contaminadas com Tétano ao 

receberem antitoxina para tratamento 

de difteria.
2 

Aprovação do Ato para Controle Biológico, 

para aprimoração da garantia de segurança em 

produtos biológicos.
2 

1906 

Publicação do livro The Jungle (1905) 

denuncia descaso de fabricantes sobre 

a qualidade dos produtos.
2,3

 

Aprovação do Ato para Pureza de Alimentos e 

Medicamentos com a criação da futura FDA. 

Torna ilegal o comércio de alimentos e 

medicamentos adulterados ou sem marca.
2,3 

1938 

Fabricação de anti-infecciosos de 

sulfanamida contaminados com 

solvente tóxico, causando morte, 

inclusive de crianças.
2,3

 

Aprovação do Ato Federal para Alimentos, 

Medicamentos e Cosméticos. Demanda a 

comprovação da segurança do produto antes 

da sua comercialização.
2,3

 

1962 

Talidomida, produzida a partir do 

isômero do princípio ativo, causou 

nascimento de milhares de bebês com 

anomalias.
2,3

 

Fabricantes precisam comprovar eficácia do 

produto antes de comercializá-lo e garantir um 

controle mais rigoroso sobre a qualidade dos 

ensaios.
2,3

 

1972 

Contaminação de fármacos 

supostamente estéreis. Consumidores 

vieram a desenvolver infecções.
2
 

Necessidade de Evidência Documentada como 

comprovação da conformidade aos princípios 

básicos nas BPF.
2 

1978 

Constante aprimoramento nas 

legislações sobre a qualidade na 

indústria. 

Redação final das BPF para medicamentos, 

estipulando boas práticas para fabrico, 

processamento, embalagem e posse. 
2,3 

1979 

Constante aprimoramento nas 

legislações sobre a qualidade na 

indústria. 

Redação final das Boas Práticas de 

Laboratório (BPL), quanto a condução de 

estudos laboratoriais não-clínicos.
3
 

1982 

Contaminação de cápsulas de Tilenol 

com Cianeto (manipulação das 

embalagens).
2,3

 

Revisão da BPF passando a requisitar 

embalagem resistente a 

manipulações/adulteração.
2,3
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2.2 Validação no Brasil 

No Brasil, o primeiro documento a regulamentar a atividade fabril foi o decreto nº 

20.397/1946 que já contemplava requisitos referentes ao cuidado relativos à produção, 

licenciando toda atividade industrial ao Serviço Nacional de Fiscalização de Medicamento 

(SNFM).
1,4

  

Por sua vez, as BPF foram introduzidas a partir de 1970 por meio das empresas 

multinacionais, ao importarem modelos operacionais internacionais. Mas os avanços na 

indústria farmacêutica se intensificaram com a criação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), em 1999 pela Lei 9.782. Esta passa a legislar sobre os assuntos 

referentes a qualidade, baseando-se nas diretrizes emitidas pela OMS, com o estabelecimento 

de novas categorias de medicamentos e a obrigatoriedade da condução de teste clínicos e 

laboratoriais
1
. 

O tema validação de metodologia foi introduzido, a nível regulatório, na legislação 

brasileira em 1999 com a aprovação do regulamento técnico para medicamentos genéricos, 

com a publicação da Resolução RE nº391, que dispunha sobre a validação de métodos e 

processos de fabricação, assim como critérios para registro e controle da qualidade, referentes 

a medicamentos genéricos. A publicação da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 

134/2001, legislação que atualiza as BPF, apresentou pela primeira vez a validação como 

parte essencial destas. Assim, esses estudos passaram a ser de aplicação geral a todos os 

medicamentos, no entanto, a níveis regulatórios, só dispunha de legislação no que tange a 

produção de genéricos. Até que em 2002, com a publicação da RDC nº 84, os guias que 

constituíam o regulamento técnico para genéricos foram fragmentados em resoluções 

específicas, de forma que a publicação da RE nº475 normatiza o tema de validação de 

metodologia analítica, por meio do guia para validação analítica. O tema passa então a ter 

legislação específica, enaltecendo sua aplicabilidade geral. E em 2003, com publicação da 

principal  resolução até então sobre o tema, a RE nº 899, é finalmente regulamentado sobre 

quando se deve validar um método analítico, como caso de métodos não farmacopeicos. Além 

de esclarecer sobre parâmetros analíticos que devem ser avaliados quando dessa validação. 

Nessa época, foram definidas ainda uma série de novas regras sobre registro de 

medicamentos, como consequência das tendências regulatórias que haviam surgido, com a 

publicação de guias exclusivos para outros temas relativos à qualidade. Segundo a RDC 210, 

publicada no mesmo ano, os medicamentos registrados só poderiam ser produzidos por 
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fabricantes autorizados, de atividade regularmente inspecionada pela autoridade sanitária 

competente.
1,6

 

Atualmente a ANVISA já emite legislações próprias e independentes sobre validação 

de métodos. A última legislação lançada e vigente é a RDC Nº166/2017, que revoga a 

conhecida resolução RE Nº899/2003 como principal diretriz a ser seguida em âmbito 

nacional.
6,7

  

Os estudos sobre validação possibilitam ainda o desenvolvimento de novos processos, 

não previstos em documentos oficiais, favorecendo a pesquisa de novas tecnologias e a 

inovação tecnológica, trazendo sempre consigo intrinsecamente o conceito de qualidade. 

Pode-se seguramente afirmar que validação é, atualmente, a nível nacional e internacional, 

umas das principais ferramentas da garantia da qualidade.
6
 

A Tabela 2 fornece um panorama da evolução regulatória em âmbito nacional 

conforme as resoluções elaboradas ao longo dos anos.  
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Tabela 2: Evolução regulatória no Brasil 

Ano  Legislação Atualização Regulatória 

1999 RE nº391  

Aprova Regulamento Técnico para medicamentos genéricos, 

esclarecendo sobre o registro desses medicamentos, bem como 

sobre os centros aptos a realizá-los; Normatização da portaria 

por meio do Guia de Validação de Métodos Analíticos, 

estabelecendo a validação como critério necessário para o 

registro e o controle da qualidade desses medicamentos.
6,7 

2001 RDC nº10 
Aprova regulamento para medicamentos genéricos. Guia para 

Validação mantido como anexo.
6,7 

2001 RDC nº134 

Aprova Regulamento Técnico das BPF. Inclui Estudos de 

validação como parte fundamental das BPF, passando a ser 

requisito a todos os medicamentos.
6,7 

2002 RDC nº84 
Desmembra os itens que compunham o Regulamento para 

medicamentos genéricos em resoluções específicas.
6,7 

2002 RDC nº475 
Normatiza a Validação de Metodologia Analítica, por meio do 

Guia para Validação Analítica.
6,7 

2003 RE nº899 

Metodologias não farmacopeicas devem ser submetidas a 

validação. As descritas em farmacopeias e compêndios são 

tidas como validadas.
6,7 

2003 RDC nº210 
Atualiza o Regulamento Técnico das BPF que deve ser 

cumprido por parte de todos os fabricantes de medicamentos.
6,7 

2010 RDC nº17 

Métodos compendiais não demandam validação, no entanto é 

exigido evidência documentada de sua adequação às operações 

do laboratório.
6,7 

2017 RDC nº166 

Atualiza critérios e parâmetros para validação de métodos 

analíticos, inclusive aqueles destinados a produtos usados em 

ensaios clínicos. Podem ser utilizadas abordagens alternativas 

para produtos biológicos e imunológicos.
7 
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2.3 Validação de Métodos Analíticos 

Em primeira instância, um estudo de validação deve ser conduzido sempre que 

necessário demonstrar que as características de um método permitem que ele cumpra com seu 

propósito. De modo geral, deve garantir a conformidade do produto com relação às exigências 

regulatórias definindo, para o método em estudo, os parâmetros adequados, os procedimentos 

para avaliá-los e seus critérios de aceitação, pois de maneira geral, não se atende à todas as 

variabilidades do método no seu desenvolvimento, justificando a necessidade de sua 

validação. Para tal é fundamental o real entendimento do objetivo do método de análise, pois 

esta será a característica norteadora dos demais parâmetros.
9,10,11,12  

A validação de um método analítico é definida como o processo que permite, por 

meios experimentais, determinar que as características de desempenho deste método atendem 

aos requisitos regulatórios para sua aplicação pretendida, comprovando a qualidade do 

produto e garantindo sua segurança e eficácia, com respaldo de tratamentos estatísticos 

realizados nos parâmetros verificados para o método.
6-8

 

Quando da utilização de métodos não compendiais, isto é, não reconhecidos pelas 

agências reguladoras, o laboratório deve sempre conduzir um estudo de validação completo, 

considerando os critérios a serem avaliados de acordo com cada tipo de método, conforme 

disposto em resolução. Em contrapartida, os métodos analíticos compendiais devem ter 

comprovada sua adequação ao propósito desejado, em vias de uma validação parcial, dentro 

das condições operacionais do laboratório. A situação é semelhante para estudos de 

transferência de métodos. Há casos ainda em que uma revalidação pode se fazer necessária.
7
   

Em se tratando de validação, é de fundamental importância que o laboratório 

mantenha registro documentado de toda e qualquer etapa envolvida no estudo, conforme será 

descrito na Seção 2.5 do presente trabalho.  

 

2.4 O que levar em conta para uma validação? 

A Eurachem (rede organizações com propósito de estabelecer a qualidade analítica na 

Europa) e a ANVISA enumeram casos específicos nos quais é imprescindível validar o 

método a ser utilizado, com intuito de comprovar essa adequação. São eles: métodos não 

farmacopeicos; métodos desenvolvidos no próprio laboratório ou modificações em métodos 

padrão.
7,11
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Alguns fatores cruciais devem ser considerados antes da condução de um estudo de 

validação, tais como:  

- Qualificação de equipamentos – devidamente projetados e bem calibrados; 

- Estabilidade das soluções analíticas – demonstrada antes do início do estudo, pois é 

primordial que as soluções resistam a períodos relativamente prolongados;  

- Testes de adequação do sistema – trata o sistema como um conjunto que pode ser 

avaliado como um todo e não como partes alheias entre si, demonstrando que o sistema e o 

procedimento fornecem dados de qualidade;
13

 

-Investigação dos processos humanos ou não automatizados, pois tem grande 

influência no desempenho dos parâmetros avaliados.
14

  

Para se iniciar um estudo de validação, um plano de validação deve ser elaborado 

indicando as especificações necessárias para execução do método e esclarecendo questões 

sobre o mesmo. A preparação e condução do estudo de validação deve ser registrada na forma 

de um protocolo de validação levando em conta todas as informações pertinentes ao estudo, 

descrevendo inclusive os experimentos a serem realizados.
15 

Abaixo são descritas algumas orientações a serem seguidas para a execução de um 

estudo de validação: 

i - Determinar o objetivo e o escopo do método, especificando sua aplicação de acordo 

com o tipo de teste que será executado – identificação, ensaio limite de impurezas, análise 

quantitativa de impurezas, doseamento – e o que se deseja determinar com este;
8,12,15 

ii - Determinar os parâmetros da validação (características de desempenho) a serem 

estudados de acordo com o objetivo do método e os critérios de aceitação referentes a cada 

parâmetro (consultar dados do desenvolvimento do método);
8,15 

iii - Planejar os experimentos da validação, levando em conta as características a 

serem determinadas, incluindo o tratamento estatístico a ser utilizado;
8,15

 

iv - Qualificar materiais (como padrões e reagentes) quanto à pureza, quantidades e 

estabilidade;
8,15

 

v - Elaborar um protocolo de validação como compilação dessas informações 

preliminares e referência para a execução do estudo;
15

  

vi - Realizar testes de pré-validação, ajustando parâmetros e critérios se necessário;
15 

vii - Elaborar um Procedimento Operacional Padrão para a execução do método na 

rotina;
15 
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viii - Executar os procedimentos da validação e analisar os resultados fornecidos;
8,15

 

ix - Elaborar o relatório de validação, com base no protocolo, incluindo todos os 

resultados obtidos e certificando que o método é adequado ao uso pretendido. O registro deve 

ser mantido sob fácil acesso.
15

  

Orientações experimentais, bem como requisitos e critérios adotados na condução de 

um estudo de validação estão normalmente dispostos em diretrizes e guias, vinculados às 

agências reguladoras.
11

 Apesar dos parâmetros a serem estudados dependerem do objetivo e 

aplicação de cada método específico, conforme disposto na Tabela 3, de maneira geral pelo 

menos os parâmetros  abaixo devem ser avaliados, como etapas da validação do método: 

a) Seletividade: como a qualidade do método em detectar o analito com distinção, na 

presença de substâncias que possam influenciar essa detecção; 

b) Linearidade: como sendo a capacidade do método de fornecer respostas que 

dependem das concentrações das amostras, mostrando ainda uma relação linear 

para essa dependência;  

c) Limite de Detecção (LD) e Quantificação (LQ): como a menor quantidade de 

analito que o método pode perceber a presença na amostra (LD) e a menor 

quantidade que este pode quantificar, isto é, determinar a quantidade de analito 

presente (LQ); 

d) Precisão: como a capacidade do método de fornecer respostas analíticas 

devidamente próximas entre si, de replicata para replicata; 

e) Exatidão: como a qualidade do método de fornecer respostas analíticas próximas a 

um objetivo determinado, um valor alvo; 

f) Robustez: como a propriedade do método de não ser afetado por variações que 

possam ocorrer nas condições de análise, de forma que estas não comprometam os 

resultados obtidos.  
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Tabela 3: Parâmetros estudados na validação, conforme o ensaio realizado.  

Parâmetro
7 

Identificação
7 

Impurezas(quantitativo)
7 

Impurezas (ensaio limite)
7 

Teor
7 

Seletividade √ √ √ √ 

Linearidade  √  √ 

LD   √  

LQ  √   

Repetibilidade  √  √ 

Precisão 

Intermediária 

 
√  √ 

Exatidão  √  √ 

Faixa de 

Trabalho 

 
√  √ 

Fonte: ANVISA
7 

 

 Todas as informações geradas durante o estudo de validação, desde o planejamento e 

procedimentos até os resultados obtidos, devem ser documentadas com o objetivo de 

viabilizar a rastreabilidade do processo, podendo ser exigidas para fins regulatórios por 

agências reguladoras e pelos contratantes, e devem incluir declaração quanto à adequação do 

método a seu uso pretendido, à proposta estabelecida.
8,13,16

  

  O formato geral de um relatório de validação deve seguir os requisitos mínimos 

exigidos pelos órgãos reguladores nacionais, no entanto um modelo mais simples deve conter 

pelo menos: Título – contendo a identificação do método, assim como informações sobre sua 

execução, além de uma resumida descrição; Planejamento – estabelecendo o objetivo, 

extensão e características da validação; Parâmetros – explicando sobre os parâmetros 

analisados, quaisquer requisitos específicos, resumo dos procedimentos análise dos resultados 

e critérios de aceitação; e por último, Conclusão – resumindo o estudo de validação e seus 

resultados. Uma declaração final deve ainda ser fornecida a respeito da adequação ou não do 

método ao uso pretendido.
7,11 

  É de bom grado que as informações sejam concisas e diretas, em formato previamente 

padronizado
8
 e suficientemente detalhadas para possibilitar o tratamento estatístico dos 

resultados, quando aplicável, e a futura reprodução do método. Devem também demonstrar 

que o método atende às especificações quanto aos parâmetros de validação, incluindo a 

robustez que normalmente é verificada na etapa de desenvolvimento do método.
7,17
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  A preservação de uma documentação adequada é uma importante ferramenta de 

avaliação com relação ao sistema da qualidade do laboratório, a confiabilidade e consistência 

do método, como parte das boas práticas analíticas, de modo a garantir que apenas 

metodologias validadas sejam aplicadas pelo laboratório.
8,15
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS  

3.1 Objetivo geral 

Elaborar uma cartilha sobre validação de forma simplificada, tal que o estudante da 

área de química analítica utilize como base no desenvolvimento desse estudo de métodos 

analíticos de interesse, compreendendo os procedimentos e etapas para condução deste. 

3.2 Objetivos específicos 

- Estudar a importância da validação para a confiabilidade dos resultados gerados pelo 

laboratório; 

- Detalhar os tópicos relativos ao tema de validação, trazendo definições, 

procedimentos, critérios e especificações, esclarecendo sobre as ações a serem tomadas antes, 

durante e depois do estudo de validação; 

- Pontuar e esclarecer as diferenças entre as diretrizes das principais agências 

reguladoras, nacionais e internacionais, ratificando pontos de semelhança e esclarecendo 

pontos de divergência; 

- Resumir todo o desenvolvimento do estudo com a proposição de uma cartilha que 

sirva como harmonização de pontos divergentes entre as agências, e de orientação prática ao 

estudante/analista iniciante, nas etapas de elaboração e execução de um processo de validação 

de um método analítico. 

 

3.3  Justificativas 

A validação é fundamental para a confiabilidade dos resultados de um método 

analítico desenvolvido, sendo seus conceitos de suma importância para o aprimoramento e 

formação de recursos humanos na área analítica. Em adição, a constante evolução da indústria 

e dos métodos de análise; as dificuldades encontradas por alunos de laboratórios 

universitários sobre o tema; e o fato de que as normas internacionais nem sempre concordam 

em todos os aspectos sobre o assunto, enaltecem a necessidade de uma harmonização para 

melhor direcionar os esforços exercidos para aprimorar a qualidade dos dados analíticos 

obtidos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Comparação das definições entre as agências reguladoras  

Nesta Seção será apresentado um comparativo com intenção de providenciar uma base de 

conhecimento ao estudante desfamiliarizado com as diretrizes mundiais oficiais, preparando-o 

para lidar com os conceitos apresentados e com possíveis pontos de inflexão que possa 

encontrar, conforme exemplificado nas Tabelas 4-11. 

Primeiramente, em relação à definição do conceito de validação propriamente dito, a 

Tabela 4 apresenta as definições dessa importante concepção segundo as principais agências 

reguladoras, mostrando que existe uma forte uniformidade entre elas nesse ponto. Não 

poderia ser diferente visto que a ideia surge como consequência de uma tendência histórica 

mundial pela incessante busca de melhorias na qualidade dos produtos na indústria e pela 

adequação dos métodos em fornecer essa qualidade e segurança pretendidas.  

Quanto aos parâmetros que serão estudados ao longo desta seção, pode-se notar que de 

maneira geral se tem muitos pontos de concordância entre as agências, com alguns aspectos 

conflitantes, como o caso da terminologia utilizada para a seletividade e da definição utilizada 

para a exatidão, entre outros.  
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Tabela 4: Definição sobre validação segundo as agências reguladoras. 

Agências Definição 

FDA
 

Processo de demonstrar que um procedimento analítico é adequado ao 

pretendido propósitoe.
17 

Eurachem
 

Processo de definição de um requisito analítico e confirmação de que o 

método em questão tem capacidades de acordo com o que sua aplicação 

requer.
11 

ICH
 

Demonstra que o método analítico é adequado ao propósito planejado.
9 

ANVISA
 

Avaliação sistemática de um método por meio de ensaios experimentais de 

modo a confirmar e fornecer evidências objetivas de que os requisitos 

específicos para seu uso pretendido são atendidos.
7
 

INMETRO
 

Confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os 

requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos.
8 

OMS
 

Ato de provar e documentar que qualquer processo, procedimento ou 

método realmente e consistentemente conduz aos resultados esperados.
10

 

FDA: Food and Drug Administration; ICH: International Conference on Harmonization; 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

Dando sequência na linha de raciocínio do trabalho, são trazidas tabelas comparativas 

com as definições acerca parâmetros de mérito segundo cada uma dessas agências 

mundialmente conhecidas, com intuito final de construir uma harmonia entre elas.  Ainda hoje 

esse assunto é pauta de muitas discussões, que buscam chegar a essa harmonia regulatória. 

Portanto, as definições de cada parâmetro de mérito serão apresentadas em forma de tabelas 

nas Seções abaixo. 

4.1.1 Seletividade 

Estudando cada um dos parâmetros para validação de um método segundo as agências 

reguladoras, percebem-se notórias distinções conceituais quanto a seletividade, conforme 

mostra a Tabela 5; por exemplo como quando a Conferência Internacional para Harmonização 

(ICH) se refere ao parâmetro pelo nome de especificidade, indo na contramão das demais 

agências.  

Objetivamente, a seletividade de um método é traduzida por sua capacidade de 

perceber e até quantificar o analito, precisamente, na presença de outros componentes com 
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potencial interferente, como impurezas e matrizes, certificando assim que os resultados não 

são alterados pela presença desses componentes. Sendo assim, nesse contexto a distinção é de 

fato apenas uma questão de nomenclatura, visto que o próprio órgão define o parâmetro de 

maneira semelhante à definição dada pelas demais agências.
6-9,13,19

 

Nesse caso em particular, de fato existe o conceito de especificidade quando se trata de 

validação de métodos, que é definido como uma seletividade total, ou seja, o método é 100% 

seletivo para o analito em estudo, detecta somente o analito. Deste modo, a existência dessas 

duas terminologias, que são relacionadas, pode gerar confusão no analista, especialmente se 

for seu primeiro contato com o tema, sendo imprescindível um bom conhecimento prévio para 

evitar equívocos. Vale salientar que a maior parte das divergências trazidas nesta sessão do 

trabalho se dão com relação a nomenclatura, mais do que com relação às definições 

propriamente ditas.
12,15 

Como princípio geral, a seletividade deve ser boa suficiente para que qualquer 

interferente seja ignorado, de forma que o analito não sofra interferência de componentes 

alheios a ele, sendo bem resolvido com relação a esses.
17,19

 

 

Tabela 5: Definições de seletividade. 

Agências Definições de seletividade 

FDA
 

Habilidade de um método de distinguir e quantificar o analito na presença de 

outros componentes na amostra.
17 

Eurachem  
A extensão que na qual um método pode ser usado para determinar certos 

analitos em misturas.
11 

ICH
 

(Especificidade) Habilidade de determinar sem equivoco o analito na presença 

de outros componentes que possam estar presentes.
9 

ANVISA  

Capacidade de identificar ou quantificar o analito, inequivocamente, na 

presença de componentes que podem estar presentes na amostra, como 

impurezas, diluentes e componentes da matriz.
7 

INMETRO
 

Grau em que o método pode quantificar o analito na presença de outros 

analitos, matrizes ou de outro material potencialmente interferente.
8 

 



32 

 

4.1.2 Linearidade 

Um importante parâmetro, fonte de concordância majoritária entre as agências, é o da 

linearidade, que é a medida da capacidade do método de fornecer respostas analíticas 

diretamente proporcionais às concentrações do analito na amostra.
7,9,13,14,20

 

A Tabela 6 traz a comparação quanto a esse parâmetro e demonstra, pelas abordagens 

trazidas como por exemplo para a Eurachem esse parâmetro não é estudado de maneira 

independente como os demais, sendo, todavia, condição imprescindível para o 

estabelecimento da faixa de trabalho do método, como condição prévia a sua determinação ou 

sendo determinado simultaneamente a esta. O FDA, a exemplo da Eurachem, também não o 

define, mas fornece diretrizes atreladas a faixa de trabalho, incluindo critério de aceitação. 

Ainda sobre a linearidade, é de imprescindível necessidade que este parâmetro seja estudado 

com base em modelos estatísticos próprios, em vez de somente em cima de análises gráficas, 

pois muitas vezes conduzem a conclusões superficiais e equivocadas. Quanto a isso, o 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e a Eurachem 

discorrem um pouco sobre essa necessidade citando sobre os possíveis testes que devem ser 

aplicados para determinar a linearidade do método, porém nenhuma das duas agências 

mostram de fato como aplicar esses testes estatísticos, deixando o tópico um tanto quanto 

vago. A única agência que fornece um material minuciosamente elucidativo sobre o assunto é 

a ANVISA em seu Guia para tratamento estatístico da Validação Analítica, no qual a 

agência disserta sobre os testes a serem realizados e, mais importante, sobre como realizá-los 

de modo a garantir que o método atenda aos requisitos especificados para este parâmetro.  
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Tabela 6: Comparação do parâmetro da Linearidade. 

Agências Linearidade 

FDA -------- 

Eurachem  -------- 

ICH 
Habilidade do método de obter resultados analíticos que são diretamente 

proporcionais à concentração do analito na amostra.
9 

ANVISA  
Capacidade de obter respostas analíticas diretamente proporcionais à 

concentração de um analito em uma amostra.
7 

INMETRO 
Habilidade (dentro de uma dada faixa) em obter resultados os quais são 

diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra.
8 

 

4.1.3 Limites de detecção e quantificação 

Como demonstrado nas Tabelas 7 e 8, os limites de detecção e de quantificação são os 

parâmetros de maior harmonia entre as diretrizes, incluindo os procedimentos para sua 

determinação e seus critérios de aceitação, tendo sua estimativa relacionada aos parâmetros de 

precisão e exatidão.  
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Tabela 7: Comparação do parâmetro Limite de Detecção. 

Agências Limite Detecção 

FDA 

É a menor concentração de analito em uma amostra que pode ser detectada, 

mas não necessariamente quantificada, sob as condições experimentais 

especificadas.
17 

Eurachem  
Menor concentração de analito que pode ser detectada pelo método em 

determinado nível de confiança.
11 

ICH 
Menor quantidade de analito em uma amostra que pode ser detectada, mas não 

necessariamente quantificada como um valor exato.
9 

ANVISA  

Menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser detectado, 

porém, não necessariamente quantificado, sob as condições experimentais 

estabelecidas.
7 

INMETRO 
Menor quantidade de analito na amostra que pode ser detectada, mas não 

necessariamente quantificada sob as condições estabelecidas para o ensaio.
8 

 

 

Tabela 8: Comparação do parâmetro Limite de Quantificação. 

Agências Limite Quantificação 

FDA 
É a menor concentração de analito na amostra que pode ser determinada com 

exatidão e precisão aceitáveis, sob as condições experimentais especificadas.
17 

Eurachem  
Nível mais baixo no qual o desempenho do método é aceitável para sua 

aplicação.
11 

ICH 
Menor quantidade de analito em uma amostra que pode ser quantitativamente 

determinada com exatidão e precisão apropriadas.
9 

ANVISA  
Menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada com 

precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas.
7 

INMETRO 
Menor quantidade do analito na amostra que pode ser quantitativamente 

determinada com precisão e exatidão aceitáveis.
8 
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O LD é, por definição, a menor concentração de analito que pode ser detectada em 

uma amostra, no entanto sem ser quantificada como um valor exato, segundo as condições 

experimentais do método. Nessa concentração é possível apenas uma identificação 

qualitativa, mas não quantitativa do analito. É de suma importância quando o método 

estudado tem como objeto de análise amostras com baixas quantidades de analito, por 

exemplo, método para análise de traços. Já o LQ é a menor concentração de analito que pode 

ser e quantificada como um valor exato em uma amostra, segundo as condições experimentais 

do método, com aceitáveis níveis de precisão e exatidão. É um importante parâmetro 

especialmente em análises de componentes presentes em baixa concentração nas amostras, 

sendo utilizado particularmente em determinações de impurezas e produtos de degradação.
7-

9,19,26 

Como é caso de outros parâmetros, uma análise mais detalhada sobre o LD e o LQ, 

com base a cálculos estatísticos, pode ser encontrada no documento do INMETRO.  

4.1.4 Precisão 

Outro parâmetro que é fundamental para um estudo de validação é o da precisão, 

sendo definido como a medida da proximidade ou grau de concordância entre os resultados 

obtidos por análises de amostras preparadas sob as mesmas condições experimentais, 

conforme proposto pelo método em estudo.
7,8,13,21

  

Conforme pode ser visto na Tabela 9, esse parâmetro é unanimidade estando presente 

em todas as diretrizes, como deveria de ser esperado, dada sua importância.  

O INMETRO é o único que não define esse parâmetro, no entanto ainda assim dedica 

uma boa parte de seu documento a explicar sobre a precisão em seus diferentes níveis 

(repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade), sendo a única agência reguladora 

a explicitar modelos estatísticos para o tratamento de seus resultados, definindo inclusive 

critérios de aceitação. Com relação as demais agências, as definições e abordagens são 

similares, denotando um ponto de congruência entre elas. 
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Tabela 9: Comparação do parâmetro da Precisão. 

Agências Precisão 

FDA 
É a proximidade dos valores de dados analíticos obtidos em um número de 

medições, sob as mesmas condições analíticas.
17 

Eurachem  Medida da proximidade de resultados entre si.
11 

ICH 
Expressa a concordância entre uma série de medidas obtidas por múltiplas 

leituras de uma mesma amostra homogênea segundo as condições prescritas.
9 

ANVISA  
Proximidade entre os resultados obtidos por meio de ensaios com amostras 

preparadas conforme descrito no método analítico a ser validado.
7 

INMETRO - 

 

4.1.5 Exatidão 

Quando o parâmetro estudado é a exatidão, tem-se uma mistura de contrapontos, 

segundo demonstrado na Tabela 10. Primeiramente, a exatidão de um método pode ser 

entendida concordância entre os resultados de análise e um valor aceito como verdadeiro ou 

de referência. É a medida do quão próximo esses valores são.
7,9,13,15

  

Em termos das distinções existentes, a Eurachem leva em conta, para o estudo deste 

parâmetro, o que se denomina por tendência do método. A diferença está justamente em que, 

como explicado na sessão 4.7, a exatidão é relacionada ao erro total do método, enquanto que 

a tendência leva em conta apenas o erro sistemático, medido por meio do critério estatístico 

bias. A Eurachem justifica essa sua abordagem com base no fato de que a exatidão relaciona 

apenas o valor de um resultado pontual com o valor considerado como verdadeiro, enquanto 

que a tendência relaciona a média de um número infinito de resultados a esse valor 

verdadeiro. O INMETRO, por sua vez, também nomeia o parâmetro como tendência, tratando 

a exatidão como uma avaliação estatística acerca da tendência do método, sendo inclusive a 

única diretriz a trazer uma abordagem elucidativa sobre o tratamento estatístico desse 

parâmetro. Mais uma vez é necessária atenção e conhecimento básico das diretrizes para saber 

comparar e entender o que de fato está sendo delineado em suas linhas.
8,11

  

   



37 

 

Tabela 10: Comparação do parâmetro Exatidão. 

Agências Exatidão 

FDA
 

É a proximidade entre o valor experimental e o valor verdadeiro.
17 

Eurachem  
Denomina como tendência. É a expressão do quão próximo é a média de um 

número infinito de medidas experimentais de um valor real.
11 

ICH
 

Expressa a concordância entre um valor que é convencionalmente aceito como 

verdadeiro e o valor experimental.
9 

ANVISA  
É o grau de concordância entre os resultados individuais do método em estudo 

em relação a um valor aceito como verdadeiro.
7
  

INMETRO
 

Denomina como tendência. Quando aplicada a uma série de resultados de 

ensaio, implica numa combinação de componentes de erros aleatórios e 

sistemáticos.
8 

  

 É fundamental entender que a precisão e a exatidão do método são independentes 

entre si, visto que a precisão é medida entre as replicatas das análises e estuda a coerência do 

método em fornecer respostas próximas umas das outras, respeitando um critério de desvio 

padrão para essas respostas. A exatidão demonstra a capacidade do método de acertar o alvo 

como se diz popularmente, isto é, fornecer para cada nível de concentração uma resposta 

experimental próxima à resposta verdadeira esperada. Também respeitando critérios de 

aceitação. Essa diferença pon0de ser ilustrada conforme a Figura 1. 
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a)           b)    

   

 

   c)         d) 

Figura 1: Precisão e Exatidão: a) Precisão e Exatidão - não; b) Precisão - sim e Exatidão - 

não; c) Precisão - não e Exatidão - sim; d) Precisão e Exatidão – sim 
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4.1.6 Robustez 

Retomando os aspectos passíveis de má interpretação, o analista encontra um ponto de 

incongruência quando se põe a estudar o parâmetro da robustez, se deparando novamente com 

o aspecto desalinhado das terminologias. De acordo com a Tabela 11, o problema não está 

com relação às definições, a exemplo de outros parâmetros. A Eurachem, e diversos artigos 

científicos, muitas vezes se referem à robustez pela alcunha de resistência (ruggedness), de 

forma que essa diferença de nomenclatura pode gerar confusão no analista menos experiente. 

Por definição, resistência é uma característica que trata mais de um aspecto físico-mecânico, 

como a oposição a um movimento ou a capacidade de suportar uma força exercida por um 

agente externo. A robustez por sua vez é uma qualidade que ilustra a capacidade de se 

suportar adversidades e intempéries sem que se alterem suas características.
7-9,13,17

   

Mas em termos de definição há uma concordância geral, estabelecendo robustez como 

um parâmetro particularmente verificado no desenvolvimento do método analítico, de acordo 

com seu estudo, que demonstra a sua característica em resistir a pequenas e propositais 

variações nas condições analíticas habituais. Vale ressaltar que caso essas mudanças estejam 

dentro dos limites que produzam um resultado aceitável, serão incorporadas no procedimento 

do método, de modo que quanto maior a robustez do método, mais essas variações respeitam 

os parâmetros de precisão do método
 
e os critérios de adequação do sistema.

 
É um importante 

parâmetro em estudos de transferência de método, uma vez que estes são passíveis de diversas 

variações experimentais. Se o método não for suficientemente robusto, provavelmente 

existirão problemas com os resultados obtidos, como estarem fora dos critérios estabelecidos 

para precisão e linearidade do método.
7-9,13,17,21,24 
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Tabela 11: Comparação do parâmetro Robustez. 

Agências Robustez 

FDA 

Medida da capacidade do método de permanecer inalterado a pequenas, mas 

deliberadas variações em seus parâmetros analíticos.
17 

 

Eurachem  
(Resistência) Medida da capacidade do método de permanecer inalterado a 

pequenas, mas deliberadas variações em seus parâmetros analíticos.
11 

ICH 

Medida da capacidade do método de permanecer inalterado a pequenas, mas 

deliberadas variações em seus parâmetros analíticos e fornece uma indicação de 

sua confiabilidade durante a rotina.
9 

ANVISA  
Capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações das condições 

analíticas.
7 

INMETRO 
Capacidade do método em não ser afetado por pequenas variações nos 

parâmetros de execução do método.
8 

 

Pode-se observar claramente que, apesar de existirem muitos aspectos em concordância, 

é notório o desalinhamento entre as diretrizes quando se trata de alguns parâmetros 

específicos. Isso pode ocorrer devido às tendências regulatórias do país/região da agência ou 

ainda em virtude do seu foco de atuação na indústria. O problema é mais grave ainda quando 

há desarmonia entre definições de parâmetros que são fundamentais para qualquer estudo de 

validação, tal como exatidão e robustez, podendo levar o analista a más interpretações 

passíveis de comprometer o estudo como um todo.  

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4.2 Cartilha prática sobre validação de método 

Por fim, como resultado principal deste trabalho, foi preparada uma cartilha com o 

intuito de facilitar o estudante de graduação, ou até mesmo de pós-graduação, na elaboração 

de um processo de validação de método no laboratório acadêmico do qual faz parte. 

 Conforme já descrito na Seção 4.1, os parâmetros discutidos nessa cartilha serão: 

seletividade; linearidade; limites de detecção e quantificação; precisão; exatidão e robustez.  

Vale ressaltar que a ordem dos parâmetros adotada no estudo leva em conta a 

importância e influência que os mesmos apresentam uns nos outros. Desta forma, é estudada 

de antemão, a seletividade, que se não for demonstrada para o método, este sequer será capaz 

de distinguir o analito dos demais componentes na amostra, e assim os estudos de linearidade, 

precisão e exatidão ficam completamente comprometidos, pois os resultados não serão 

baseados no analito em si.  

Nessa seção será apresentada toda uma abordagem estatística para devida verificação 

de cada parâmetro relevante no estudo de validação, mas é de suma importância ressaltar que 

muitos desses testes estatísticos podem ser realizados por programas de computador. 

Poupando assim muito tempo e mão de obra, além de diminuir a possibilidade de erros 

humanos no estudo. Programas tais como: Excel; Origin; Estatistica; entre outros, são 

exemplos que podem ser usado com esse propósito.  

Outro aspecto fundamental é de que todos os testes apresentados nesse estudo são 

testes paramétricos, que demandam que as amostras tenham distribuição normal, variância 

homogênea, relação entre elas independente, entre outros. E esses aspectos devem ser 

verificados antes da condução desses estudos.  

4.2.1 Seletividade 

Para assegurar a seletividade do método, o INMETRO propõe dois procedimentos 

práticos para a sua verificação, envolvendo uso de materiais de referência, amostras presentes 

e isentas de analito, além de testes em amostra com interferentes, sendo eles:
8
  

 Executar análises conforme o método em amostras de analito e de Material de 

Referência Certificado (MRC), com objetivo de verificar a capacidade do método de 

identificar e quantificar o analito frente a outras substâncias similares;
8
 

 Conduzir análise de amostra de analito contendo um número de prováveis 

interferentes, com objetivo de atestar o efeito que o interferente causa na percepção do analito 
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por parte do método, realçando ou reprimindo essa percepção. Caso a presença de 

interferentes altere o resultado, deve-se adotar outro método mais apropriado.
8,16

 

 Vale ressaltar que, para métodos cromatográficos, a pureza de pico deve ser 

comprovada, uma vez que múltiplos componentes podem sair no mesmo tempo de retenção.
7
 

Para métodos nos quais a disponibilidade de interferentes é limitada deve-se conduzir 

procedimentos de degradação da amostra, sujeitando-a a condições de estresse, para então dar 

sequência aos estudos de seletividade. As condições de estresse devem ser tais a degradar o 

analito a uma faixa de 80 a 90% de pureza e podem ser encontradas na regulação da 

ANVISA, como por exemplo exposição a extensa faixa de pH; a condições de oxidação, de 

luz e de  calor.
6,7,13

  

O INMETRO defende que caso a seletividade do método não seja verificada, os 

parâmetros de linearidade, precisão e exatidão ficam prejudicados.
8
   

4.2.2 Linearidade 

A avaliação da linearidade deve começar com a elaboração de uma curva analítica na 

qual se designa para o eixo das ordenadas (y) as respostas analíticas referentes a cada nível de 

concentração de Substância Química de Referência (SQR), dispostos no eixo das abcissas (x). 

Na construção da curva analítica utiliza-se, conforme regulação, pelo menos cinco níveis de 

concentração diferentes para as soluções de SQR, que devem ser preparadas em, no mínimo, 

triplicata, distribuídos ao longo da faixa de aplicação pretendida pelo método, de forma que a 

linearidade seja estabelecida em toda a extensão de sua faixa de trabalho. As soluções devem 

ser preparadas a partir de distintas diluições de uma mesma solução mãe, pois os modelos 

estatísticos adotados assumem que as medidas são realizadas em indivíduos 

independentes.
7,8,18,20,22 
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Figura 2: Modelo de curva analítica (ou curva de calibração) 

A linearidade é um parâmetro que necessita de tratamento estatístico para uma correta 

avaliação sobre seus resultados, de modo a obter-se a melhor curva analítica. A ANVISA 

apresenta, por meio do seu Guia Para Tratamento Estatístico da Validação Analítica, modelos 

e procedimentos para análise estatística com o objetivo de possibilitar o cumprimento, por 

parte do laboratório, dos requisitos dispostos em resolução.
17,18,22,23

  

A ANVISA indica ainda que antes de toda e qualquer investigação em cima dos dados 

analíticos, deve ser feita também uma avaliação visual das respostas obtidas.
7,8

  

 

4.2.2.1 Análise Visual 

Previamente a qualquer tratamento estatísticos em cima dos dados é realizada uma 

avaliação sobre a aparente linearidade do gráfico de resposta x concentração para o método 

em estudo. Caso a relação seja visivelmente não-linear, qualquer estudo deve ser suspenso de 

imediato, pela presente indicação de que as repostas obtidas não são adequadas ou de que 

necessitam transformações matemáticas.
8
  

4.2.2.2 Determinação de valores outliers 

Apesar da abordagem proposta pelo guia da ANVISA trazer o estudo de valores 

outliers apenas no final da avaliação estatística, o INMETRO define que essa investigação 

sobre a ausência desses valores deve ser feita previamente ao estudo de regressão linear da 

curva analítica, pois caso seja comprovada a presença de outliers, este deve ser descartado do 

escopo de resultados para não comprometer toda a sequência da análise estatística. 
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A ausência de valores outliers pode ser verificada utilizando-se distintos testes, 

conforme disposto nas diretrizes da ANVISA e do INMETRO, contudo será levado em conta 

no presente estudo o teste de Grubbs, uma vez que esse é indicado por ambas agências. 

Observando as respostas obtidas pelo método quando da análise de amostras de 

concentração conhecida, deve ser estudado se os valores encontrados são de fato próximos 

aos esperados. Quando for de suspeita que algum valor possa ser outlier será aplicado o teste 

de Grubbs, que irá testar se o maior ou o menor valor dentre as respostas é de fato outlier.
6
  

O teste é realizado calculando-se o G do dado experimental, segundo a Equação 2, e 

comparando com valores de G tabelados (Anexo 1) para determinado nível de significância 

p.
6
  

Caso o G calculado < G tabelado: valor analisado não é outlier. 

Caso o G calculado > G tabelado: valor analisado é outlier. 

 

    G = (yij – y) / sij      (2) 

Sendo,  

yij : valor suspeito outlier  

y : média dos valores das respostas para um valor de concentração i específico 

(incluindo o outlier) 

sij : desvio padrão das respostas obtidas, incluindo a outlier (DP) 

A análise de valor outlier deve ser feita para que esse valor, caso notoriamente 

grosseiro, seja descartado, pois sua presença pode interferir nos resultados das demais 

avaliações estatísticas, sucedendo conclusão equivocadas.
6,24 

4.2.2.3 Homocedasticidade dos dados 

Para representar a relação de proporcionalidade existente entre as respostas analíticas e 

os valores de concentração analisados utiliza-se uma equação e que permitirá prever a 

resposta fornecida pelo método a partir do valor de concentração analisado. Em se tratando de 

um estudo de linearidade, essa equação deve representar uma relação linear e, assim, o 

modelo adota uma equação de primeiro grau, conforme disposto em resolução, como mostra a 

Equação 3:
18

  

     y = a + bx + ε      (3) 
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 Sendo, 

a : coeficiente linear ou interseção com eixo-y 

b : coeficiente angular ou inclinação da reta 

ε : o erro do modelo 

Com o intuito de se estimar a equação representante dessa relação utiliza-se o Método 

dos Mínimos Quadrados (MMQ) podendo ele ser ordinário (MMQO), quando aplicado 

diretamente, ou ponderado (MMQP), quando houver necessidade do chamado fator de 

ponderação. Pode-se dizer que o método ordinário é quando um fator de ponderação igual 1 é 

adotado.
18

  

Para a correta preleção sobre o método (equação) a ser utilizado deve-se levar em 

conta a homocedasticidade dos dados, que é o grau de dispersão entre as repostas, nos 

diferentes níveis de concentração, levando em conta quantidades semelhantes de replicata. 

Nos casos em que a variância de y for constante, isto é, independente do valor absoluto da 

resposta, o método é considerado homocedástico e então pode ser aplicado o modelo de 

MMQO para estimativa da equação. Em contrapartida, observando-se alterações nas 

variâncias das respostas, o método é considerado heterocedástico sendo necessária a 

abordagem do MMQP, caso contrário o método poderá gerar resultados tendenciosos.
18

  

A variância Syi
2
 é calculada pela Equação 4:

18 

     (4) 

Sendo, 

j: o j-ésimo resultado de um conjunto de replicatas; 

n: o número de replicatas de cada resposta y. 

Para determinar a homocedasticidade do método a ANVISA recomenda a adoção do 

teste Cochran, considerando as hipóteses: 

H0: σy1
2
 = σy2

2
 = ... = σyn

2
, ou seja, todas as variâncias são iguais; 

H1: pelo menos uma variância σyi
2
 é diferente. 

Sendo, 

σyi
2
: a variância de y para um certo nível de concentração x. 

Considerando as hipóteses, o teste estatístico é então realizado conforme a Equação 

5:
18 
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      (5) 

Sendo C a razão entre a maior das variâncias existentes para os valores de y e a soma 

das variâncias de todos os níveis analisados. É fundamental que o número de replicatas em 

cada nível de concentração seja o mesmo. O valor calculado dessa maneira para C deve ser 

comparado com um valor crítico tabelado (Anexo 2), considerando nível de significância de 

5%, resultando que:
18 

Caso Ccalculado ≤ Ccrítico aceita-se a hipótese nula (dados homocedásticos) 

Caso Ccalculado > Ccrítico rejeita-se hipótese nula (dados heterocedásticos) 

Com a aceitação da hipótese da homocedasticidade dos dados, estimar a equação 

representante da regressão linear aplicando o MMQO.
6
 

 

4.2.2.4 As Equações da Regressão Linear pelo MMQO 

Estabelecido que os dados são homocedásticos, pode-se então utilizar o MMQO para a 

estimativa da equação que representa a relação entre resposta analítica x concentração da 

amostra. Nesse caso, o cálculo dos coeficientes linear e angular da equação se dá conforme as 

Equações 6 e 7 que se seguem: 

       (6) 

         (7) 

Sendo, 

: média dos valores de x 

: média dos valores de y 

xi: concentração da amostra analisada 

yi: resposta analítica para o nível i de concentração 

 

É importante notar que a reta de regressão sempre passa pelo ponto ( , ), chamado de 

centroide.  
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4.2.2.5 As Equações da Regressão Linear pelo MMQP 

Estabelecido que os dados não são homocedásticos, o método é considerado 

heterocedástico sendo necessária a abordagem do MMQP. Nesse caso, os coeficientes serão 

calculados levando em conta um fator de ponderação que é determinado a partir do inverso da 

variância da resposta y, si
2
. 

Considerando os desvios-padrão em cada ponto designados por s1, s2, s3...sn, pode-se 

definir os pesos individuais, w1, w2, w3...wn, de cada ponto calculando a Equação 8:
18 

      (8) 

A partir dos pesos individuais, calculam-se os coeficientes da regressão pela Equações 

9 e 10:
18 

     (9) 

      (10) 

Sendo, 

bw : a inclinação ponderada da reta; 

x e y barra w : os pontos do centroide ponderado; 

aw : interseção ponder ada com o eixo-y; 

wi: fator de ponderação para determinado nível de concentração 

A linha de regressão nesse caso deve passar pelo centroide ponderado da reta, 

calculado segundo as Equações 11 e 12:
18 

      (11) 

      (12) 

4.2.2.6 Considerações sobre os Coeficientes 

A ANVISA determina que a comprovação da significância do coeficiente angular é 

imprescindível para demonstrar-se a linearidade do método e pode ser feita pelo teste F de 

variância, Analysis of Variance (ANOVA).  

Quanto ao coeficiente linear, deve ser verificado que este é estatisticamente igual a 

zero, por meio do teste t. Caso este seja estatisticamente diferente de zero, deve ser avaliada a 
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sua influência na linearidade do método, dentro da faixa de concentrações de trabalho. De 

maneira geral, quando isso ocorre, é recomendável que se utilize uma curva de calibração em 

vez de um único ponto quando da padronização da rotina.
18 

A análise de variância é realizada para se determinar se a reta estimada pela regressão 

traduz adequadamente a relação de proporcionalidade existente entre a resposta e a 

concentração, explorando todas as fontes de variação do método. Essas fontes são comumente 

adotadas na literatura como sendo de três tipos: 

 da Regressão: variação das respostas referente ao centroide (amplitude do modelo); 

 dos Resíduos: variação referente aos erros intrínsecos ao modelo adotado; 

 Totais: soma das variações advindas da regressão e dos resíduos. 

Afim de se comprovar a premissa primordial da linearidade é mandatório demonstrar 

que a variação proveniente da regressão (modelo) é devidamente maior que a proveniente dos 

erros (resíduos). Para isso adota-se uma abordagem a partir das somas dos quadrados 

referentes às respostas analíticas, que relaciona as distintas fontes de variação no método e 

testa se de fato a hipótese considerada acima se concretiza ou não.
18 

 

4.2.2.7 Avaliação da variância no MMQO 

Para a análise de variância relacionam-se as somas quadráticas das diferentes fontes de 

variações conforme a Equação 13:
18,23

 

   (13) 

Segundo as Equações 14, 15 e 16: 

 é a soma total dos quadrados, ou SQTot;     (14) 

 é a soma dos quadrados da regressão, ou SQReg;   (15) 

 a soma dos quadrados relativos aos erros (resíduos), ou SQRes. (16) 

De forma que, pela Equação 17: 

SQTot = SQReg + SQRes     (17) 
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Em seguida são calculados os quadrados médios dividindo-se as somas expressas 

acima pelo número de graus de liberdade do sistema: 

QMReg = SQReg/(p-1)  QMRes = SQRes/(n-p)  QMTot = SQTot/(n-1)  (18)(19)(20)  

sendo p o número de parâmetros do modelo. No caso, sendo um modelo linear, os parâmetros 

são dois: o coeficiente linear e o angular.  

Posteriormente, obtêm-se o valor de F pela razão entre os quadrados médios referentes 

ao modelo e aos resíduos respectivamente, representada pela Equação 21, adotando como 

hipóteses do teste que b = 0 (hipótese nula H0) e b ≠ 0 (hipótese alternativa H1). 

F = QMReg/ QMRes     (21) 

Comparando-se o valor para F desta forma calculado a um valor crítico tabelado de F 

decide-se sobre a aceitação ou rejeição da hipótese nula, de forma que se Fcalc ≥ Fcrítico, H0 é 

rejeitada evidenciando que os valores de y são realmente dependentes e variam de acordo aos 

valores de concentração x.
18,23

 Conforme dito na introdução deste item, o teste esclarece que 

de fato as variações que partem do modelo são suficientemente maiores que as advindas dos 

erros do método, isto é, as variações com relação ao centroide do método são maiores do que 

as variações entre as replicatas em cada nível de concentração. Desse modo fica evidente que 

as respostas analíticas de fato variam conforme o nível de concentração das amostras e que 

então, b ≠ 0.  

Fcrítico é da forma F(α,1,n-2) com distribuição de probabilidade Snedecor com 1 grau de 

liberdade no numerador; n – 2 graus de liberdade no denominador, sendo n o total de análises 

e 2 o número de parâmetros do modelo; e nível de significância de α (expresso em %). 

4.2.2.8  Avaliação da variância no MMQP 

Novamente deve-se levar em conta os fatores de ponderação, conforme as Equações 

22, 23 e 24: 

        (22) 

        (23) 

        (24) 

A sequência da análise acontece em semelhança a ANOVA para MMQO, adotando-se 

os mesmos critérios para Fcrítico e regra de hipótese. 
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4.2.2.9 A Correlação Linear 

Determinado o melhor modelo a ser aplicado aos dados calcula-se o r, chamado 

coeficiente linear de Pearson, que exprime a pujança da correspondência linear entre as 

variáveis estudadas. Seus valores podem variar dentro do intervalo entre [-1,+1], sendo que 

quanto mais próximo à unidade for o r (ou rw, no caso do MMQP) mais sólida é a correlação e 

mais realista é o método. Conforme disposto em resolução, o valor mínimo aceito para o r é 

de 0,990 e este deve ser calculado conforme as Equações 25 e 26:
6,18 

   (25) 

 (26) 

4.2.2.10 Análise de Resíduos 

A análise de resíduos vai explicitar a diferença entre o valor encontrado 

experimentalmente e o valor estimado pela regressão do método, demonstrando o quanto a 

reta obtida experimentalmente se aproxima da estimada. É de se esperar que os resíduos sejam 

independentes uns dos outros e se apresentem segundo distribuição normal, isto é, 

expressando uma média igual a zero (Ɛi~
iid

 N(0,σ
2
):

18 

Testadas a independência e a homocedasticidade dos dados, a ANVISA recomenda 

que seja feita, com relação à normalidade dos resíduos, uma avaliação visual gráfica dos 

resíduos e testes estatísticos, tais como Shapiro Wilk; Lilliefors; entre outros. 

Essa avaliação gráfica pode ser feita de duas maneiras: 

 Plotagem do gráfico de resíduo x concentração do padrão, estabelecendo as retas que 

demonstram o valor médio para os resíduos, além dos limites superiores e inferiores para seus 

valores esperados. Esses valores esperados podem ser calculados pelo teste de Grubbs, a partir 

dos valores tabelados de G.
18

 

 Plotagem das retas a partir das respostas analíticas experimentais (yi) e previstas ( ) 

em função da concentração de x. Se as retas se sobrepõem fica comprovado que a reta 

experimental se aproxima da ideal estimada.
6
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4.2.2.11 Faixa de Trabalho e Faixa Linear 

É importante atentar ao fato de que faixa de trabalho e faixa linear são conceitos 

distintos, não devendo ser confundidos. Faixa de trabalho é associada ao intervalo no qual o 

método fornece resultados com aceitáveis níveis de linearidade e incerteza, ou seja, precisão e 

exatidão. Embora a ANVISA disponha sobre distintos intervalos pré-estabelecidos a serem 

adotados levando em conta a aplicação do método estudado, por exemplo para teor a faixa de 

trabalho deve compreender de 80% a 120% do valor rotulado, a faixa de trabalho será de fato 

estabelecida como consequência dos estudos de linearidade, precisão e exatidão, sendo 

delimitada segundo a Eurachem entre o valor de LQ e o valor acima do qual a curva passa a 

demonstrar desvios em sua sensibilidade (coeficiente angular). A faixa linear, por sua vez, é 

estabelecida pelos estudos de linearidade, demonstrando o intervalo do método no qual de 

fato existe relação proporcional entre a resposta analítica e a concentração do analito. 

Usualmente a faixa linear tem extensão menor que a de trabalho, estando contida dentro 

desta.
7,8,11,23,25 

 

Figura 3: Faixa de trabalho e faixa linear 

4.2.3 Limites de Detecção e Quantificação 

4.2.3.1 Limite de Detecção 

Em seu documento, o INMETRO apresenta uma série de abordagens para o cálculo do 

LD e defende que, uma vez determinado, este deve ser comprovado pela análise de distintas 

amostras de mesmo nível de concentração que o limite calculado, e caso qualquer replicata 

não seja detectada, deve ser reavaliado.
8
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4.2.3.1.1 Análise Visual 

O limite é determinado pelo estudo de amostras com diferentes concentrações do 

analito até o menor nível em que este pode ser distinguido significativamente do branco, 

fornecendo o resultado visual esperado. Nesse método o limite é frequentemente determinado 

por sucessivas diluições de uma mesma amostra até alcançar esse valor.
7,8

  

4.2.3.1.2 Análise da razão Sinal/Ruído 

A determinação se dá pela relação entre a resposta analítica de uma amostra de baixa 

concentração de analito e o ruído da linha de base (leitura de amostras do branco) do método, 

definindo-se assim a menor concentração de analito que pode ser detectada com significativa 

segurança. A literatura especifica uma razão sinal/ruído de 2 ou 3:1, escolhida de acordo com 

o nível de confiança exigido, sendo que quanto maior a razão, maior a confiança.
8,9,26

 

4.2.3.1.3 A partir da Curva Analítica 

- Método Simplificado 

O LD, quando assim determinado, é função do desvio padrão da resposta analítica do 

branco e da inclinação da curva definida na linearidade do método. Assim, deve ser calculado 

pela Equação 27 a seguir:
 7,8,9,21

 

     LD = 3,3s / b      (27) 

Sendo, 

s : desvio padrão da resposta do branco 

b : coeficiente angular da curva 

Para métodos que trabalhem com altos níveis de concentração de analito, outra 

abordagem de determinação do LD deve ser utilizada, pois essa estima valores superiores aos 

reais.
8
  

O desvio padrão nesse caso pode ser determinado com base nas respostas do branco ou 

no desvio padrão da curva de calibração construída a partir de soluções em faixa de 

concentração no entorno do LD. Nesse caso, pode ser usado o desvio padrão do coeficiente 

linear estimado na regressão.
8,9
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- Método Completo  

O INMETRO sugere uma outra abordagem ao método de determinação do LD a partir 

da curva de calibração. Esse método leva em consideração o desvio padrão residual e pode ser 

calculado pela Equação 28:
8 

     (28) 

sy/x : desvio padrão residual; 

yi : valor individual da resposta do branco; 

: valor da resposta estimado pela curva analítica; 

n : número de medidas. 

Substituindo o sb, desvio padrão do branco, na Equação 29 abaixo pelo sy/x calculado, 

determina-se o valor do LD pelo método completo:
8
 

    LD = yb + 3sb       (29) 

Sendo, yb : sinal do branco; sb : desvio padrão do branco (considerando-se, de maneira 

geral, seis replicatas).  

Nessa abordagem, o coeficiente linear pode ser utilizado como valor de yb, uma vez 

que este corresponde à resposta analítica quando o nível de concentração do analito é igual a 

zero, sendo uma melhor estimativa da resposta do branco do que a própria análise em si de 

uma amostra de branco.
8
  

Além disso, é necessária atenção ao fato de que o LD assim estimado está na forma de 

sinal analítico e deve, por meio da própria curva analítica, ser transformado a um nível de 

concentração do analito.  

 

4.2.3.1.4 A partir do Desvio Padrão do Branco da Amostra 

- Utilizando Branco da amostra 

A matriz de análise sem o analito é definida como o branco da amostra. Assim, o 

cálculo do LD se dá segundo a Equação 30:
8 

           (30) 
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Sendo, 

: média das respostas dos brancos; 

t(n-1,1-α) : t de Student, segundo o tamanho da amostra e o grau de confiança; 

s : desvio padrão dos brancos. 

Vale ressaltar que o modelo só é válido quando o desvio padrão dos brancos é 

diferente de zero.
8 

 

- Utilizando branco da amostra com mínima adição de analito 

Nesse caso o LD será estimado conforme a Equação 31:  

LD = 0 + t.s      (31)  

Sendo t(n-1,1-α) : t de Student, segundo o tamanho da amostra e o grau de confiança; 

s : desvio padrão dos brancos com a adição. 

O INMETRO define que essa mínima concentração é tal qual seu grau de incerteza 

seja tido como satisfatório.
8 

 

4.2.3.1.5  A partir da Curva de Desvios Padrão 

Nessa abordagem o LD é determinado a partir da construção de um gráfico de 

concentração por desvio padrão, com base na análise de amostras de níveis de concentração 

bem próximos ao LD estimado para o método (pode ser estimado pela relação sinal/ruído). O 

INMETRO sugere sete replicatas de 3 níveis de concentração distintos. Os desvios plotados 

são referentes a cada nível de concentração analisado e o gráfico extrapolado para estimativa 

do desvio padrão à concentração de analito igual a zero (s0), isto é, quando o gráfico corta o 

eixo y. O limite de detecção é então calculado pela Equação 32, sendo b a resposta média dos 

brancos.
8
  

    LD = b + 3s0      (32) 

4.2.3.2 Limite de Quantificação 

Em seu documento, o INMETRO direciona que uma vez estabelecido o LQ este deve 

ser comprovado pela análise de amostras de mesmo nível de concentração que o limite, afim 

de verificar que a recuperação (%) e a precisão (coeficiente de variação %) são satisfatórias.
8
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A determinação do LQ, a exemplo do LD, pode ser realizada segundo diferentes 

abordagens, conforme a necessidade do método em estudo. Os métodos de determinação são 

os mesmos que para o limite de detecção, alterando-se apenas alguns fatores, devido ao fato 

de que o limite de quantificação exige níveis de precisão e exatidão apropriados. 

4.2.3.2.1  Análise Visual 

O limite é determinado pelo estudo de amostras com diferentes concentrações do 

analito até o menor nível em que este pode ser quantificado com confiança, dentro de um 

aceitável grau de precisão e exatidão (recuperação/ tendência). Nesse método o limite é 

frequentemente determinado por sucessivas diluições de uma mesma amostra até alcançar 

esse valor.
7,8

 

4.2.3.2.2 Análise da razão Sinal/Ruído 

Esse método para determinação do LQ é exatamente análogo ao equivalente para do 

LD, adotando-se, no entanto, uma relação sinal/ruído de 10:1, estabelecendo desta maneira a 

menor concentração de analito que pode ser não só detectada, mas também quantificada com 

segurança.
8,9,26 

 

 

4.2.3.2.3 A partir da Curva Analítica 

 Diferentemente do LD, no caso do LQ existe apenas uma abordagem única para sua 

determinação a partir da curva analítica, que é realizada a imagem e semelhança do método 

simplificado para o LD, segundo a Equação 33: 

LQ = 10 s / b      (33) 

 Sendo, 

 s : desvio padrão das respostas do branco 

 b : coeficiente angular da curva 

 Assim como para o LD, em casos de métodos que trabalhem com altos níveis de 

concentração de analito, outra abordagem de determinação do LQ deve ser utilizada e a 

mesma consideração para determinação do desvio padrão deve ser levada em conta.
8
 

 Deve-se levar em conta que o LQ é mandatoriamente igual ou maior ao primeiro ponto 

da curva analítica.  
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4.2.3.2.4 A partir do Desvio Padrão do Branco 

- Utilizando Branco da amostra 

 É usada o mesmo tratamento que para o LD, com exceção de que agora o parâmetro 

estatístico t é substituído por um fator linear de 10 (dez), conforme Equação 34:
8 

      (34) 

 Sendo, 

 : média das respostas dos brancos (seis replicatas); 

 s : desvio padrão dos brancos. 

 Novamente, vale ressaltar que o desvio padrão deve ser diferente de zero. 

 

- Utilizando Branco da amostra com mínima adição de analito 

 Nesse caso o LQ será estimado conforme Equação 35 

      LQ = 0 + 10.s      (35) 

Sendo s o desvio padrão dos brancos após a adição. 

 Para casos de maior rigor analítico, podem-se ser adotados os fatores de 6 (seis) ou 5 

(cinco) vezes o desvio padrão somente (I).
8
  

4.2.3.2.5 A partir da Curva de Desvios Padrão 

 Abordagem idêntica a adotada para o LD, sendo que o limite de quantificação deve ser 

calculado pela Equação 36:
8 

LQ = b + 10s0      (36) 

Sendo b a resposta média dos brancos. 

O LQ e LD se relacionam segundo a Equação 37:
8
 LQ = 3,3 LD   (37) 

 

4.2.3.2.6 Sensibilidade do método 

Existem duas abordagens mais corriqueiras sobre a sensibilidade do método. A 

literatura defende, de maneira geral, que a sensibilidade está relacionada com o nível de 

interação entre a resposta analítica fornecida pelo método e as concentrações de analito nas 

amostras analisadas. Essa interação é ilustrada pela curva analítica do método e evidenciada, 

em um método de comprovada linearidade, por seu coeficiente angular, ou seja, por sua 

inclinação, de modo que o método é considerado tão mais sensível quanto maior for a 
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inclinação da reta, pois a mínima alteração de concentração do analito na amostra resultará em 

uma significativa mudança no valor do resultado obtido, por menor que seja. Pode ser 

comprovada também pelo teste F, que vai estudar a significância dos dados sob ponto de vista 

linear, comprovando que o coeficiente angular é diferente de zero e assim, que o método de 

fato fornece diferentes respostas analíticas para cada diferente nível de concentração das 

amostras.
8,11,21

  

A outra abordagem verifica que a sensibilidade do método pode ser designada por 

meio dos limites de detecção e quantificação calculados para este, de modo que o método é 

tão sensível quanto menor for seu limite de detecção, uma vez que a detecção de valores 

ínfimos de concentração demonstra uma grande capacidade para percepção do analito, ou 

seja, uma alta sensibilidade.
27

 

4.2.4 Estudos de Precisão 

Acerca da precisão, esta pode ser determinada em três níveis diferentes, relativas a 

situações específicas que demandam abordagens distintas. Esses níveis são a repetibilidade, 

precisão intermediária e reprodutibilidade. Mas em todo caso, a precisão deve ser assegurada 

por pelo menos 9 (nove) determinações, ou seja, 3 (três) replicatas de 3 níveis de 

concentração, analisando toda a extensão da faixa de trabalho do método; ou por 6 (seis) 

amostras independentes de concentração correspondente a 100% do valor esperado. De 

maneira geral pode ser traduzida como a porcentagem de desvio padrão entre esses resultados, 

segundo a Equação 1:  

DPR = (DP / CMD) x 100      (1) 

Sendo, DPR: o desvio padrão relativo; DP: é o desvio padrão absoluto; e CMD: é a 

concentração média determinada, a média das respostas analíticas. 
7,8 

4.2.4.1 Precisão segundo Repetibilidade 

 O estudo da repetibilidade do método é conduzido pela obtenção de resultados em um 

curto intervalo de tempo sob mesmas condições experimentais, incluindo mesmos analista, 

instrumento e mesmo local, em uma única corrida analítica.
7-9,17,28

 

 A repetibilidade é um importante parâmetro de precisão intralaboratorial, existindo 

diferentes abordagens para sua determinação, podendo ser feita a partir de análise de padrões; 

material de referência certificado (MRC) ou por adição de analito na solução matriz ou 

branco, todos de forma que abranja a faixa de trabalho do método, sendo calculada conforme 

descrito na sessão 4.1.4 (DPR), considerando que quanto maior o número de amostras, melhor 
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é a verificação do desvio padrão entre os resultados. O próprio INMETRO aconselha um 

mínimo de seis replicatas por nível de concentração.
8
  

 Os critérios de aceitação para os valores encontrados devem ser estudados para todos 

os níveis de precisão considerados pelo método, seguindo referência normativa das diretrizes 

em sua área de aplicação. A ANVISA determina que a verificação desses critérios deve levar 

em conta fatores tais como o objetivo do método, possíveis oscilações inerentes ao método, 

bem como as concentrações de trabalho e do analito na amostra estudada. Na Tabela 12 

seguem alguns exemplos de critério de aceitação para repetibilidade.
7,8

   

 

Tabela 12: Critérios de aceitação para a repetibilidade do método com base na concentração 

do analito na amostra 

Razão de Concentração (C) DPR (%) 

1 1,3 

0,1 1,9 

0,01 2,7 

0,001 3,7 

10
-6 

11 

10
-9 

30 

 

4.2.4.2 Precisão Intermediária 

 A precisão intermediária do método é estabelecida em cima dos resultados obtidos por 

análises de uma mesma amostra mediante variações dentro do laboratório tais como dia de 

análise, analista, equipamentos, entre outras, sendo testada idealmente durante um longo 

período. O objetivo é verificar que no mesmo laboratório, o método traduzirá a variação dos 

resultados dentro desse laboratório
8
. Seu cálculo, assim como os estudos de critério de 

aceitação, é conduzido à semelhança dos estudos de repetibilidade do método.
7,9,17,24,28

  

 Existem ainda abordagens diferentes para a determinação da precisão intermediária 

que dependem da natureza do método e da aplicação que se pretende com esse parâmetro, 

sendo elas: gráfico de controle do desvio padrão, que permite desconsideração de valores 

divergentes ou por meio de cálculo, conforme a Equação 38:
8
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   (38) 

Sendo, 

 t : total de amostras analisadas;  

 n : total de ensaios por amostra; 

 j : número da amostra, j = 1, t, ou seja, j varia de 1 a t; 

 k : número do ensaio da amostra, k = 1, n; 

 yjk : resultado k da amostra j; 

  :  média dos resultados da amostra j. 

 Nesse caso a precisão é verificada pela análise de t amostras com n ensaios por 

amostra. O INMETRO recomenda que o valor de t (n-1) seja igual a 15.
8
  

 Afim de avaliar se os conjuntos de variações testados são estatisticamente semelhantes 

pode-se comparar os resultados obtidos por cada variação realizada por testes F e t de Student 

ou por análise de variância (ANOVA).
8
  

4.2.4.3 Precisão segundo Reprodutibilidade 

 A reprodutibilidade do método pode ser assegurada a partir da análise de amostras 

semelhantes em laboratórios distintos, ocorrendo também consequentes variações tais quais 

dia de análise, analista e equipamento. É obtida por meio da proximidade dos resultados 

provenientes de laboratórios diferentes. A reprodutibilidade é aplicável, e refere-se na maioria 

das vezes, a resultados em estudos colaborativos, não sendo componente da validação em 

métodos operados em um único laboratório. Normalmente não é avaliada se a precisão 

intermediária (reprodutibilidade intralaboratorial) é garantida.
7,17,21,28

 

 O INMETRO traz em seu documento alguns testes estatísticos que permitem melhores 

conclusões acerca dos resultados de precisão do método, mas invariavelmente devem ser 

realizados testes F e t para verificação da reprodutibilidade do método. Na Tabela 13 seguem 

alguns exemplos de critério de aceitação.
8 
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Tabela 13: Critérios de aceitação da comparação entre médias para a reprodutibilidade do 

método com base na concentração do analito na amostra 

Razão de Concentração (C) DPR (%) 

1 2 

0,1 3 

0,01 4 

0,001 6 

10
-6 

16 

10
-9 

45 

 

 Dessa forma, as diferentes abordagens sobre a precisão podem ser relacionadas 

segundo a hierarquia representada na figura 4, de forma que a verificação da reprodutibilidade 

para o método já comprova indiretamente a precisão intermediária e a repetibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Hierarquia na Precisão 

4.2.5 Estudos de Exatidão 

 O INMETRO define que, estatisticamente, a exatidão é verificada por meio dos 

estudos de tendência do método, visto que este parâmetro estabelece uma relação total dos 

erros das medidas, sendo a soma dos erros sistemáticos e aleatórios. A literatura sugere que 

somente essa abordagem de exatidão considerando os erros totais é capaz de garantir que o 

método é adequado ao objetivo proposto.
 8,26,22

 

Repetibilidade 

Precisão 

Intermediária 

Reprodutibilidade 
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 Analiticamente, a exatidão deve ser determinada de maneira análoga à precisão, 

partindo de um mínimo de 9 (nove) análises, cobrindo pelo menos 3 (três) níveis de 

concentração da faixa de concentração do método, com três replicatas por nível. Esses níveis 

de concentração, normalmente definidos como 80, 100 e 120% do valor rotulado, em 

conjunto com o LQ formam os quatro níveis necessários para a determinação da exatidão. Da 

mesma maneira é fundamental que as amostras sejam independentes, derivando no máximo 

de uma mesma solução estoque do SQR, pois seus dados são considerados como 

independentes nos testes estatísticos.
7-9,15,16,29

  

 O INMETRO expõe em seu material diferentes abordagens, que serão esmiuçadas a 

seguir, para determinar a tendência, mas de modo geral esta pode ser verificada em termos da 

recuperação analítica do método, conforme Equação 43:
8
 

 

(valor experimental / valor esperado)*100%    (43) 

 

4.2.5.1 Materiais de Referência Certificados 

 Nessa abordagem utiliza-se um material de referência certificado (MRC) em análises 

seguindo o roteiro do método em estudo, afim se avaliar conclusivamente sobre o 

desempenho desse método, de forma que os resultados obtidos nessas análises sejam 

comparados estatisticamente com os resultados certificados referentes ao material. Para essa 

comparação o INMETRO sugere os critérios de erro relativo e erro normalizado.
8
  

4.2.5.1.1 Erro Relativo (ER) 

 O erro relativo calcula-se segundo a Equação 44 abaixo:
8
  

     (44) 

 Sendo,  

 Xlab : média dos valores experimentais 

 Xv : valor certificado o MRC 

  

4.2.5.1.2 Erro Normalizado 

Outro critério para avaliação da tendência levando em conta o MRC é o erro normativo, 

que pode ser calculado, segundo a Equação 45:
8 
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      (45) 

 Sendo, Uref a incerteza relativa ao MRC, disponibilizada na documentação do material 

de referência. 

 O erro normativo deve ser utilizado para que, uma vez determinada incerteza de 

medida Ulab, o valor Xv certificado para o MRC esteja contido no intervalo Xlab ± Ulab. Caso 

não esteja, é calculado o erro normativo de forma que se |En| ≤ 1, o resultado é considerado 

apropriado.  

4.2.5.2 Comparação entre Métodos 

 Nessa abordagem verifica-se a exatidão do método estudado com base na exatidão de 

um método já validado, a partir da comparação dos resultados obtidos pelo método e dos 

oriundos do método de referência. Devem ser feitas análises das mesmas amostras pelos 

métodos, ao longo de toda a sua faixa de trabalho.
8 

 Para a aferição da proximidade dos resultados, o INMETRO esclarece que a 

comparação entre estes pode ser feita por teste de hipóteses utilizando o Teste F (Tabela F no 

Anexo 3), determinando se as variâncias correspondentes de cada nível dos resultados são 

iguais ou não. Na sequência, teste t de Student verifica se as médias dos resultados obtidos 

por ambos os métodos são estatisticamente iguais.
8 

4.2.5.3 Ensaios de Recuperação 

 A recuperação do método é medida pela análise de amostras tratadas com adições de 

analito, processo chamado de fortificação, testando a capacidade do método de detectar as 

quantidades adicionadas. A fortificação deve acontecer em pelo menos três níveis de 

concentração, ao longo da faixa de trabalho. A recuperação é então calculada segundo a 

Equação 46:
8 

   Recuperação (%) = [(C1 – C2) / C3] * 100    (46) 

 Sendo, 

 C1 : concentração na amostra fortificada 

 C2 : concentração na amostra não fortificada 

 C3 : concentração adicionado à amostra  

 É imprescindível que se determine critérios de aceitação para a recuperação, com base 

na regulação vigente, de acordo com os mesmos aspectos estabelecidos para a precisão.
7,8
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Alguns exemplos de critérios de aceitação para recuperação, com base ao documento do 

INMETRO, são apresentados na Tabela 14.
8 

A limitação deste procedimento é a de que o analito adicionado não está necessariamente 

na mesma forma que a presente na amostra. A presença de analitos adicionados em uma 

forma mais facilmente detectável pode ocasionar avaliações excessivamente otimistas da 

recuperação. 

 

Tabela 14: Exemplo de critérios de aceitação para a Recuperação do método com base na 

concentração do analito na amostra 

Razão de Concentração (C) Porcentagem de Recuperação 

1 98 a 102% 

0,1 98 a 102% 

0,01 97 a 103% 

0,001 95 a 105% 

10
-6 

80 a 110% 

10
-9 

40 a 120% 

 

4.2.6 Estudo sobre a Robustez 

Para a verificação da robustez o INMETRO sugere duas possíveis abordagens que 

podem ser utilizadas: os planejamentos de Youden e de Plackett-Burman. Essas avaliações 

permitem não só determinar a robustez, como também ordenar a influência que cada uma das 

variações realizadas tem sobre os resultados, caracterizando ainda, o tipo dessa influência.
8
 

A ANVISA determina que, como parte do estudo da robustez, deve ser comprovada 

conformidade com as características de adequação do sistema. Adicionalmente, dispõe 

variações específicas, a serem aplicadas e verificadas de acordo a cada tipo de técnica 

analítica utilizada nos métodos estudados, conforme:
7
  

 Preparo de soluções: Estabilidade das soluções, tempo de extração, 

compatibilidade de filtros; 

 Espectrofotometria: Variação do pH, solventes de lotes ou fabricantes distintos; 

 Cromatografia líquida: Variação do pH, composição da fase móvel, solventes 

de lotes ou fabricantes distintos, temperatura, fluxo da fase móvel;  
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 Cromatografia gasosa: velocidade do gás de arraste, solventes de lotes ou 

fabricantes distintos, temperatura. 

Essa abordagem não deve ser considerada categórica, de forma que parâmetros não 

listados, mas considerados de importância ao método, devem ser avaliados também. Além 

disso, a exclusão de algum dos itens é permitida, desde que devidamente justificada. 

Aplicadas as variações serem estudadas, a robustez deve ser verificada por teste de variância e 

teste t, comprovando a concordância dos resultados entre si, independente das variações.
7 
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5 CONCLUSÕES 

Com base em todo o estudo desenvolvido ao longo deste trabalho, pode-se concluir 

que um processo de validação de metodologia analítica é, atualmente, fundamental a toda 

instituição fabril, visto que é parte integrante fundamental das boas práticas de fabricação. 

Esta, por sua vez é ferramenta imprescindível da garantia da qualidade, ao prover que os 

resultados e produtos advindos de sua prática tenham qualidade e segurança asseguradas, 

levando produtos incontestáveis à população.  

Considerando a sua importância prática, compreender um processo de validação, 

desde sua idealização e aplicação, até a sua conclusão, é fator crucial a todo aquele, aspirante 

ou profissional atuante, na área de química. A nível universitário, embora seja uma assunto de 

pouca abordagem nas aulas, a real dificuldade que se encontra não está estruturada face ao 

emprego dos ideais da validação, mas sim quanto a seu real entendimento, uma vez que, 

conforme discutido ao longo do trabalho, não existe uma concreta harmonia entre aqueles que 

são referências mundiais em assuntos regulatórios e relativos à qualidade, sendo pauta de 

estudos até hoje.  

Quanto a isso, o presente trabalho desempenha um papel importante no sentido de 

contribuir para a minimização deste gargalo regulatório. Propõe, baseado principalmente nas 

diretrizes nacionais, um fichamento detalhado, como cartilha, que possibilita ao estudante 

uma adequada compreensão e uma correta e objetiva aplicação desses conceitos quando 

forem necessários. Vale ressaltar que, se for o caso de publicação do método em revistas 

científicas, a validação deste deve estar em harmonia também com as diretrizes 

internacionais. Assim, conclui-se de maneira extremamente positiva esse trabalho, que apesar 

de seu cunho teórico, tem um apelo profundamente prático de utilização imediata.  

 

 

 

  

 

 

 

 



66 

 

6 REFEÊNCIAS 

1- ALMEIDA, J. F. A Evolução do Conceito de Qualidade na Indústria Farmacêutica. 2007. 46f. 

Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 

Unidas, São Paulo, 2007. 

 

2- PATEL, K. T.; CHOTAI, N. P. Pharmaceutical GMP: past, present, and future – a 

review. Die Pharmazie, v. 63, p. 251-255, 2008. 

 

3- IMMEL, B. K. A Brief History of GMPs for Pharmaceuticals. Pharmaceutical 

Technology, p. 44-52, 2001. 

 

4- VOGLER, Marcelo et al. As boas práticas de fabricação de medicamentos e suas 

determinantes. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia, v. 5, n. 

2, p. 34-41, 2017. 

 

5- RUIZ-ANGEL, M. J. et al. Are analysts doing method validation in liquid 

chromatography?. Journal of Chromatography A, v. 1353, p. 2-9, 2014. 

 

6- OLIVEIRA, A. M. C. A Experiência de um Laboratório Oficial e o Desenvolvimento 

e Validação de uma Metodologia para Análise de Teor de Didanosina Comprimido: 

Ferramenta para as Boas Práticas de Fabricação. 82f. Dissertação de Mestrado – 

INCQS/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2003.  

 

7- BRASIL. Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 166, de 24 de julho de 2017. 

Dispõe sobre a validação de métodos analíticos e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, n. 141, 2017. 

 

8- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 

(INMETRO). Orientação sobre validação de métodos analíticos. DOQ-CGCRE-008, revisão 

6, 2017. 

 



67 

 

9- INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONIZATION (ICH) Harmonised 

Tripartite Guidelines. Validation of analytical procedures: text and methodology Q2 (R1). 

Genebra, Suíça. 2014. 

 

 

10- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Supplementary guidelines on 

good manufacturing practices: validation. WHO Technical Report Series, Genebra, Suíça, 

2006. 

 

11-  B. Magnusson and U. Örnemark (eds.) Eurachem Guide. The Fitness for Purpose of 

Analytical Methods: A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, 2nd ed., 

Europa, 2014. 

 

12- WALTON, Raquel M. Validation of laboratory tests and methods. In: Seminars in 

Avian and Exotic Pet Medicine. Elsevier, 2001. p. 59-65. 

 

13- SHABIR, Ghulam A. Validation of high-performance liquid chromatography methods 

for pharmaceutical analysis: Understanding the differences and similarities between validation 

requirements of the US Food and Drug Administration, the US Pharmacopeia and the 

International Conference on Harmonization. Journal of chromatography A, v. 987, n. 1-2, 

p. 57-66, 2003. 

 

14- BOQUÉ, Ricard et al. Validation of analytical methods. Grasas y Aceites, v. 53, n. 1, 

p. 128-143, 2002. 

 

15- RAMBLA-ALEGRE, Maria; ESTEVE-ROMERO, Josep; CARDA-BROCH, Samuel. 

Is it really necessary to validate an analytical method or not? That is the question. Journal of 

Chromatography A, v. 1232, p. 101-109, 2012. 

 

16- WEBSTER, Gregory K.; KOTTS, Laila; MALONEY, Todd D. Considerations when 

implementing automated methods into GxP laboratories. JALA: Journal of the Association 

for Laboratory Automation, v. 10, n. 3, p. 182-191, 2005. 

 



68 

 

17- FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). Analytical procedures and methods 

validation for drugs and biologics. Guidance for Industry, 2015. 

 

18- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Guia para 

Tratamento Estatístico da Validação Analítica. Brasília, 2017. 

 

19- THOMPSON, Michael; ELLISON, Stephen LR; WOOD, Roger. Harmonized 

guidelines for single-laboratory validation of methods of analysis (IUPAC Technical 

Report). Pure and Applied Chemistry, v. 74, n. 5, p. 835-855, 2002. 

 

20- RIBANI, Marcelo et al. Validação em métodos cromatográficos e 

eletroforéticos. Química nova, 2004. 

 

21- GONZÁLEZ, A. Gustavo; HERRADOR, M. Ángeles. A practical guide to analytical 

method validation, including measurement uncertainty and accuracy profiles. TrAC Trends 

in Analytical Chemistry, v. 26, n. 3, p. 227-238, 2007. 

 

22- ARAUJO, Pedro. Key aspects of analytical method validation and linearity 

evaluation. Journal of chromatography B, v. 877, n. 23, p. 2224-2234, 2009. 

 

23- ERMER, Joachim. Validation in pharmaceutical analysis. Part I: An integrated 

approach. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, v. 24, n. 5-6, p. 755-767, 

2001. 

 

24- RESENDE, F. B. F. Detecção da contaminação de leite bovino com formaldeído 

através de nova metodologia analítica baseada em cromatografia a líquido de alta eficiência. 

2016. 75f. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2016. 

 

25- ROZET, Eric et al. Analysis of recent pharmaceutical regulatory documents on 

analytical method validation. Journal of Chromatography A, v. 1158, n. 1-2, p. 111-125, 

2007. 

 



69 

 

26- TAVERNIERS, Isabel; DE LOOSE, Marc; VAN BOCKSTAELE, Erik. Trends in 

quality in the analytical laboratory. II. Analytical method validation and quality 

assurance. TrAC Trends in Analytical Chemistry, v. 23, n. 8, p. 535-552, 2004. 

 

27- MILLER, J. N.; MILLER, J. C. Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry: 

6. ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2010. 

 

28- PETERS, Frank T.; DRUMMER, Olaf H.; MUSSHOFF, Frank. Validation of new 

methods. Forensic science international, v. 165, n. 2-3, p. 216-224, 2007. 

 

29- KOLLIPARA, Sivacharan et al. International guidelines for bioanalytical method 

validation: a comparison and discussion on current scenario. Chromatographia, v. 73, n. 3-4, 

p. 201-217, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

7 ANEXOS 

7.1 Tabela do teste de Grubbs 

N 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

3 1,148 1,153 1,154 1,155 1,155 

4 1,425 1,462 1,481 1,492 1,496 

5 1,602 1,671 1,715 1,749 1,764 

6 1,729 1,822 1,887 1,944 1,973 

7 1,828 1,938 2,02 2,097 2,139 

8 1,909 2,032 2,127 2,221 2,274 

9 1,977 2,11 2,215 2,323 2,387 

10 2,036 2,176 2,29 2,41 2,482 

11 2,088 2,234 2,355 2,484 2,564 

12 2,134 2,285 2,412 2,549 2,636 

13 2,176 2,331 2,462 2,607 2,699 

14 2,213 2,372 2,507 2,658 2,755 

15 2,248 2,409 2,548 2,705 2,806 

16 2,279 2,443 2,586 2,747 2,852 

17 2,309 2,475 2,62 2,785 2,894 

18 2,336 2,504 2,652 2,821 2,932 

19 2,361 2,531 2,681 2,853 2,968 

20 2,385 2,557 2,708 2,884 3,001 

21 2,408 2,580 2,734 2,912 3,031 

22 2,429 2,603 2,758 2,939 3,06 

23 2,449 2,624 2,78 2,963 3,087 

24 2,468 2,644 2,802 2,987 3,112 

25 2,486 2,663 2,822 3,009 3,135 

26 2,503 2,681 2,841 3,029 3,158 

27 2,520 2,698 2,859 3,049 3,179 
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28 2,536 2,714 2,876 3,068 3,199 

29 2,551 2,73 2,893 3,086 3,218 

30 2,565 2,745 2,908 3,103 3,236 

31 2,579 2,76 2,924 3,119 3,253 

32 2,592 2,773 2,938 3,135 3,27 

33 2,605 2,787 2,952 3,15 3,286 

34 2,618 2,799 2,965 3,164 3,301 

35 2,63 2,812 2,978 3,178 3,316 

36 2,641 2,824 2,991 3,191 3,33 

37 2,652 2,835 3,003 3,204 3,343 

38 2,663 2,846 3,014 3,216 3,356 

39 2,674 2,857 3,025 3,228 3,369 

40 2,684 2,868 3,036 3,239 3,381 

50 2,772 2,957 3,128 3,337 3,482 

60 2,841 3,027 3,2 3,411 3,56 

70 2,898 3,084 3,258 3,471 3,622 

80 2,946 3,132 3,306 3,521 3,673 

90 2,987 3,173 3,348 3,563 3,716 

100 3,024 3,210 3,384 3,600 3,754 

110 3,056 3,242 3,416 3,633 3,787 

120 3,086 3,271 3,445 3,662 3,817 

130 3,112 3,297 3,471 3,688 3,843 

140 3,136 3,321 3,495 3,712 3,867 
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7.2 Tabela do teste de Cochran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores Tabelados para nível de significância de 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

de 

Grupos 

Tamanho do grupo (réplicas) 

2 3 4 5 6 

2 - 0,975 0,939 0,906 0,877 

3 0,967 0,871 0,798 0,746 0,707 

4 0,906 0,768 0,684 0,629 0,69 

5 0,841 0,684 0,598 0,544 0,506 

6 0,781 0,616 0,532 0,48 0,445 

7 0,727 0,561 0,48 0,431 0,397 

8 0,680 0,516 0,438 0,391 0,300 
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7.3 Tabela do teste F 

 


