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Resumo
Há uma grande disponibilidade de artigos, documentos e
diretrizes para a validação de métodos analíticos. Entretanto, devido
à enorme variabilidade dos tipos de ensaios, das características
dos sempre novos equipamentos e das matrizes analíticas, além da
definição do uso pretendido, quase sempre é preciso desenvolver
mecanismos diferenciados que possam atender os elementos
normativos e a conformidade às necessidades. Neste trabalho, são
mostrados dois casos em que foi necessário arranjo de ações para
obter o resultado desejado. No primeiro, a unidade de garantia
da qualidade observou que a data de validade da substância de
referência expirou antes da conclusão do estudo de validação e, no
segundo caso, houve necessidade de determinar a seletividade em
um material fitoterápico. Ambos os casos foram resolvidos, e seus
resultados mostrados no trabalho.

Abstract
There is great availability of articles, documents and
guidelines for the validation of analytical methods. However, due
to enormous variability in the types of tests, the characteristics of
new equipment and analytical matrices, in addition to defining the
intended use, it is often necessary to develop different mechanisms
that can meet the elements and regulatory compliance requirements.
In this work, two cases are shown where the arrangement actions
were necessary to obtain the desired result. At first, the quality
assurance unit noted that the expiration date of the reference
substance expired before completion of the validation study and in
the second case, the need of determining the selectivity of a herbal
material. Both cases were solved and the results shown in this work.
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Introdução
A crescente adoção das diretrizes da
qualidade , preconizadas pela Norma ABNT
NBR ISO/IEC 170251, por muitos laboratórios de
ensaios /calibração tem sido um diferencial nas
organizações acreditadas2,3. A elaboração de um
sistema de gestão da qualidade orientado pelos
elementos gerenciais e técnicos definidos na
norma em apreço tem levado os laboratórios a uma
significativa mudança de postura nas relações com
seus “clientes/interessados”, seja quais forem. No
tocante a laboratórios de ensaios, é importante
frisar a enorme variabilidade dos tipos de ensaios
possíveis de serem acreditados pelas mesmas
diretrizes. Assim, na execução de qualquer ensaio,
é necessário um método para análise, sendo que
um dos elementos-chave no sistema de gestão
refere-se à validação desse método antes de sua
efetiva utilização.

No estudo de validação de um método,
evidentemente, não se pode ter o mesmo critério de
aceitação para os experimentos; por exemplo, na
etapa de precisão (repetibilidade e reprodutibilidade)
para o teor de um metal qualquer presente em uma liga
metálica e em um ensaio de HIV no sangue, embora
a orientação4 independa do tipo de ensaio. Já, se essa
liga metálica for utilizada em cabos de transmissão
em aviões, o critério de aceitação não pode ser
igual ao da mesma liga para brinquedos de controle
remoto. Nesse sentido, alguns conceitos devem ser
somados ou até mesmo modificados nos termos
usuais até então utilizados nos laboratórios. Dessa
forma, introduziu-se, no meio científico, o termo
“atendimento ao propósito” ou “método adequado
às necessidades”, etc.. Valcarcel e Rios5 propuseram
a adoção de alguns novos termos pela associação da
química analítica com a metrologia química. A Figura
1 mostra algumas atualizações dos conceitos.

Figura 1 . Extensão do caráter metrológico da química analítica na abordagem clássica.

Talvez a atualização mais importante
sugerida pelos autores tinha sido a substituição dos
métodos ditos oficiais pelo conceito de validação do
método. Essa atualização corrige, no meu entender,
82

um equívoco histórico em que laboratórios não
adequados, mas que utilizavam métodos oficiais,
detinham o direito de emitir relatórios em detrimento
da sua competência de utilizar ou não aquele
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método, tornando a comparabilidade entre diferentes
laboratórios questionável.
Gonzáles e colaboradores6 propuseram um
guia prático para a validação de métodos, em que
discutem dois tipos de abordagens de validação: uma
clássica, em que o procedimento de validação apenas
verifica os parâmetros de performance do método,
sem levar em conta as necessidades do cliente, e a
contextual, em que um procedimento “holístico”
cobre além dos parâmetros de performance, também
a aplicação do resultado em um fim proposto,
introduzindo os intervalos de aceitabilidade
pré-definidos. Em artigo recente, Bahia Filho7 explora
esse conceito em termos de definição de importantes
parâmetros na validação para análises de resíduos em
matrizes agronômicas.
Peters e colaboradores8 sugerem um
procedimento para validar novos métodos. Em
conformidade com documentos internacionais de
diretrizes de validação, eles elegem os parâmetros:
seletividade, linearidade, exatidão, precisão, limite
de quantificação inferior, limite de quantificação
superior, limite de detecção, estabilidade do analito,
recuperação, robustez e efeito matriz. O artigo, além
de descrever cada um desses parâmetros, sugere os
experimentos individuais e critérios de aceitação para
estudo completo de validação para métodos adequados
para uso rotineiro. Van Zoonen e colaboradores9
descreveram alguns exemplos práticos de validação
de métodos em um laboratório de ensaios.
Nos laboratórios de ensaios onde existe um
sistema de gestão da qualidade reconhecido, é comum
a existência de um procedimento global de validação
dos métodos, com o intuito de evitar seu uso antes
de ser testado nas condições locais. Dessa forma,
para cada método a ser validado, define-se um plano
de validação que contempla o nível de validação
desejado e os critérios de aceitação pretendidos,
bem como todos os recursos necessários para atingir
a conformidade esperada. Após a condução dos
experimentos, definidos no procedimento operacional
padrão global, um relatório com os dados brutos
é elaborado, analisado criticamente e arquivado.
Via de regra os parâmetros seguem as diretrizes de
validação descritas em documentos, contudo alguns
casos podem não estar cobertos por tais diretrizes,
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ou mesmo, algumas vezes, a situação pode fugir ao
esperado.
O presente trabalho apresenta dois estudos de
casos, em que as aplicações dos parâmetros tiveram
que sofrer pequenos ajustes para se realizarem de
maneira não convencional ou não descrita ainda. No
primeiro caso, a unidade de garantia da qualidade
observou que a data de validade da substância de
referência expirou antes da conclusão do estudo de
validação e, no segundo caso, houve a necessidade de
determinar a seletividade em um material fitoterápico.

Experimental
Caso 1: Confirmação do teor da substância de
referência com data vencida
Na auditoria de relatório de ensaios,
verificou-se que, durante o estudo de validação
do método, a substância de referência teve sua
data expirada. Todos os recursos aplicados
tornariam a revalidação do método quase que
impraticável. Maroto e colaboradores10 descreveram
a possibilidade de se obter a avaliação da
exatidão de um procedimento de duas maneiras: a
primeira, utilizando-se um método de referência e
amostras-teste e, a segunda, utilizando-se uma
substância de referência e método-teste. Para contornar
o problema, decidiu-se então obter um segundo lote
de substância de referência com o patrocinador e
submeter um ensaio de exatidão segundo diretrizes
de validação. Para evitar decisões subjetivas,
usou-se tratamento de significância estatística nos
dados obtidos.
O método analítico usado foi a dissolução
direta da substância de referência em acetonitrila.
Após diluição adequada, a solução padrão diluída
foi introduzida no sistema de cromatografia em
fase líquida acoplada a espectrometria de massas
(LC/MS) para quantificação. Para a comparação,
utilizou-se a substância de referência PAD, lote 234,
com teor declarado no certificado de 91,0%. O PAD,
lote 203, era a mesma substância de referência, com
teor declarado de 91,0% com data vencida. Foram
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preparadas três réplicas de cada uma das soluções
de massas de maneiras idênticas, no mesmo dia, por
um mesmo analista, utilizando a mesma balança e
balões volumétricos e micropipetas de tolerâncias
próximas. As frações resultantes foram injetadas
utilizando o mesmo volume em triplicata. O sinal
resultante de cada uma das medidas foi a área do
perfil cromatográfico, obtido por meio de algoritmo
de triangulação de forma automática pelo programa
de quantificação do sistema cromatográfico. Nenhum
dos dados foi obtido por integração manual. Os dados

experimentais, bem como as operações matemáticas,
foram feitas em planilha eletrônica e são mostrados
na Figura 2.
Para maior clareza, as medidas y1 a y3
referem-se às 3 medidas da réplica 1 de ambas as
soluções padrão diluídas; as medidas y4 a y6, às 3
medidas da replica 2 de ambas as soluções padrão
diluídas e as medidas y7 a y9, às 3 medidas da réplica
3 de ambas as soluções padrão diluídas. Os dados
locados em cada célula foram as áreas obtidas pelo
algoritmo de integração.

Figura 2 . Dados experimentais e cálculos estatísticos obtidos pela injeção das soluções padrão diluídas no método.

Para avaliar a presença de valores suspeitos,
aplicou-se o teste de Grubbs no conjunto de dados. A
Figura 3 mostra a planilha eletrônica especialmente

preparada para aplicar teste de Grubbs, bem como os
valores limites aceitáveis para definição de valores
suspeitos.

Figura 3 . Valores de Grubbs obtidos para o conjunto de valores experimentais. A medida y1 da réplica 1 da solução padrão
diluída PAD 203 apresentou valor suspeito, que deve ser descartado.
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Após eliminação do valor suspeito
y1, a planilha de resultados obtidos foi refeita,
utilizando-se os mesmos critérios estatísticos. A nova
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planilha bem como seus dados são mostrados na
Figura 4.

Figura 4 . Dados experimentais e cálculos estatísticos obtidos pela injeção das soluções padrão diluídas no método, com a
eliminação do valor suspeito y1.

Para concluir a análise estatística dos dados,
foi necessária a comparação entre as variâncias dos
dois conjuntos de dados, ou teste de Fischer. Nesse
teste, o valor F calculado é comparado com o valor
crítico tabelado para os valores de graus de liberdade
de cada conjunto para uma dada probabilidade. Os
valores obtidos para o teste de Fischer para intervalo
de confiança 95% são mostrados na Tabela 1. O valor
crítico tabelado era 3,348 para n=9.

Tabela 1 . Resultados do teste de Ficher aplicado ao
conjunto de dados brutos.

Fisher

Como o valor F tabelado é maior que o F
obtido, não há diferença estatisticamente significativa
entre as variâncias dos dois conjuntos de valores,
podendo ser tratados juntos. Com base nos dados

deste estudo de exatidão, foi possível concluir que
a diferença encontrada para o teor da substância de
referência, mesmo com a data vencida, em relação a
outro lote da mesma substância de referência válida,
não foi significativa. O valor declarado de 91,0% no
certificado, em comparação ao valor determinado de
90,7%, utilizando-se outro lote de referência, não
causou impacto nos resultados do estudo de validação;
portanto a validação conduzida experimentalmente
pôde ser confirmada.

Caso 2: Seletividade em matriz fitoterápica
Para a etapa de seletividade/especificidade,
as diretrizes do estudo de validação sugerem que
estejam disponíveis, pelo menos, amostra-testemunha/
placebo/ matriz analítica e a substância de referência.
Assim é possível preparar dois conjuntos de soluções
padrão diluídas na presença e ausência da matriz
analítica. Quando não há disponibilidade da matriz
analítica, ferramentas de identificação, como técnicas
espectrométricas, ressonância magnética, técnicas
isotópicas, entre outras, devem ser avaliadas para a
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identificação de potenciais compostos interferentes
na medida do analito. Para compostos fitoterápicos,
a possibilidade de se obter uma matriz analítica
para cada planta é quase impossível. Durante um
treinamento de validação de métodos, discutiu-se
uma forma alternativa de mostrar que a determinação
quantitativa de um determinado fitoterápico em um
extrato vegetal não tinha interferência de outros
compostos presentes. Para o estudo da validação,
havia a disponibilidade de um material de referência
(MR) que foi isolado, purificado e teve sua pureza
analisada por técnicas espectrométricas.
O método analítico baseava-se em
uma extração do extrato vegetal com mistura de
acetonitrila e solução aquosa de acetato de amônio 5

mM na proporção 25:75. A solução extraída é diluída
e filtrada para injeção no sistema de cromatografia
em fase líquida com detector de malha de diodos.
Utilizando o MR isolado, foi preparada uma série
de soluções padrão diluídas nas concentrações de
0,078; 0,0975; 0,0195; 0,02925; 0,039; 0,04485
e 0,04875 mg analito/mL. Simultaneamente, foi
preparada uma solução extraída de uma amostra de
um lote experimental, que foi analisada junto à curva
analítica.
A Figura 5 mostra os resultados de área
obtidos para o analito, a curva analítica obtida e
a concentração do extrato, além da estimativa da
recuperação baseada na expectativa da concentração
esperada.

Figura 5 . Gráfico da linearidade das soluções padrão diluídas e sua respectiva análise de regressão, tabela de resultados de
integração dos picos e análise do extrato fitoterápico.

A base quantitativa para obter a concentração
do analito na solução extraída da amostra do lote
experimental de 0,0323 mg/mL, utilizando-se a
equação da regressão linear obtida da curva analítica,
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pode estar equivocada se houver outros compostos
que interfiram na medida. Dessa forma, decidiu-se
utilizar o método das adições padrão, que consiste na
adição de uma série de concentrações equivalentes
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sobre uma determinada quantidade da solução
extraída do extrato seco. A construção da curva
analítica com o resultado da solução sem a adição do
material de referência é estrategicamente colocada na
interseção dos eixos x e y. O rebatimento da curva até
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encontrar o eixo x no lado negativo é a quantidade do
analito presente na solução extraída. A Figura 6 é a
representação gráfica do cálculo da concentração pelo
método da adição padrão.

Figura 6 . Esquema gráfico dos resultados do método da adição padrão (SAM).

A série de adições feitas na solução extraída
foi 0,0; 0,01; 0,02; 0,04 e 0,06 mg/L. A Tabela 2 mostra
os resultados das áreas medidas em unicata para cada
um dos pontos da adição padrão. A Figura 7 mostra o
gráfico obtido. As coordenadas foram invertidas para
que, no programa excel, estrategicamente, o valor
da interseção em y seja a concentração existente na
solução extraída (à interseção do eixo y na equação
corresponde o valor do coeficiente linear b). Como a
diluição foi 2x, o resultado é o valor multiplicado por
2, e o valor obtido é mostrado na Tabela 2.

Tabela 2 . Valores das áreas obtidos para cada uma das
concentrações adicionadas sobre a solução extraída.

Figura 7 . Gráfico da linearidade das massas adicionadas
do analito sobre a solução extraída. Note que os eixos estão
invertidos para que o valor do coeficiente linear represente
a concentração presente na solução extraída, multiplicada
pela diluição (2x).

A concentração obtida para a solução
extraída, pela aplicação do método das adições
padrão, foi de 0,0334 mg/mL contra 0,0323 mg/L para
a determinação direta usando a curva analítica sem a
presença da matriz. Assim, pode-se concluir que não
existem outros compostos que interfiram na medida.
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Ainda, devido à característica do detector do sistema
de cromatografia em fase líquida usado, o programa
permite uma estimativa da medida da pureza do pico

cromatográfico com base em equações matemáticas
de deconvolução do pico. Utilizando esste recurso,
obteve-se o resultado mostrado na Figura 8.

Figura 8 . Análise da pureza do pico disponível no programa do detector do sistema. Nessa técnica, a linha referente à pureza
está abaixo da linha de threshould, o que significa que não há outro composto que não o do analito.

Os resultados mostrados na Figura 8
confirmam os resultados obtidos pelo método das
adições padrão, pois não há interferentes, ou seja, o
método é seletivo.

Conclusão
Embora os elementos normativos no estudo
da validação de métodos analíticos já tenham sido
definidos, a execução experimental deles nem sempre
é muito fácil. Muitos arranjos técnicos podem ser
exigidos para que esses elementos demonstrem
efetivamente a conformidade dos métodos às
necessidades dos interessados.
Neste artigo, foram utilizados alguns desses
arranjos nos dois estudos de casos apresentados.
Assim, tais arranjos com base científica e interpretação
estatística podem, com sucesso, demonstrar os
elementos da validação que, por ventura, estavam
constituindo barreiras para a conclusão do estudo de
validação.
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