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RESUMO 

 
 
A validação analítica é fundamental para garantir a qualidade no controle dos 
medicamentos, sendo necessário a padronização dos parâmetros de validação 
através de normas e resoluções. Visando atualizar os critérios de validação de 
métodos analíticos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a 
RDC nº 166/2017, revogando a Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003.  O 
objetivo deste estudo é realizar um comparativo entre as RE 899/2003 e RDC 
166/2017. A resolução atual esclarece informações técnicas e aborda conceitos 
básicos não definidos na RE 899/2003. Com a publicação da RDC 166/2017 torna-
se necessário validação parcial para métodos compendiais, sendo solicitada a 
realização dos testes de seletividade, precisão e exatidão. Substância químicas de 
trabalho deixam de ser permitidas durante a validação do método analítico e o 
System suitability torna-se obrigatório antes de cada corrida. Na avaliação da 
seletividade, a determinação da pureza de pico torna-se mandatória, não sendo 
permitido interferências. O limite de detecção passa a ser determinado pela razão 
sinal-ruído. Já o limite de quantificação torna-se parte integrante do intervalo para os 
testes de linearidade, precisão e exatidão. Na linearidade, modelos estatísticos 
foram propostos, afim de garantir uma avaliação correta a partir dos resultados 
gerados. Na robustez, a avaliação da compatibilidade de filtros no preparo da 
amostra foi inclusa dentre as condições de avaliação. Esta atualização trouxe às 
indústrias farmacêuticas grandes desafios e uma rápida necessidade de progressão 
técnica e documental para cumprimento de requisitos técnicos ou administrativos 
exigidos pela atual legislação. 
 
 
Palavras chave: Validação, Qualidade, Parâmetros, Resolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The analytical validation is fundamental to guarantee the quality in the control of the 
medicines, being necessary the standardization of the parameters of validation 
through norms and resolutions. Aiming to update the criteria for validation of 
analytical methods, the National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA) published 
RDC nº 166/2017, revoking Resolution RE nº 899, of May 29, 2003. The objective of 
this study is to carry out a comparison between RE 899/2003 and RDC 166/2017. 
The current resolution clarifies technical information and addresses basic concepts 
not defined in RE 899/2003. With the publication of RDC 166/2017, partial validation 
for compendial methods is required, and selectivity, precision and accuracy tests are 
required. Working chemical substances are no longer allowed during the validation of 
the analytical method and System suitability becomes mandatory before each run. In 
the selectivity evaluation, determination of peak purity becomes mandatory, with no 
interference allowed. The detection limit is determined by the signal-to-noise ratio. 
Already the quantification limit becomes an integral part of the interval for the tests of 
linearity, precision and accuracy. In the linearity, statistical models were proposed, in 
order to guarantee a correct evaluation from the generated results. In the robustness, 
the evaluation of the compatibility of filters in the preparation of the sample was 
included among the evaluation conditions. This update has brought to the 
pharmaceutical industries great challenges and a rapid need for technical and 
documentary progress to meet the technical or administrative requirements required 
by current legislation. 
 
 
Key words: Validation, Quality, Parameters, Resolution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A validação analítica de um método é importante para comprovar através de 

evidências objetivas que os resultados obtidos com a metodologia são confiáveis e 

apropriados ao uso desejado. Os parâmetros da validação analítica são as 

ferramentas utilizadas para demonstrar que o método analítico é adequado para a 

sua finalidade, tanto numa análise qualitativa quanto quantitativa, garantindo a 

confiabilidade dos resultados obtidos e a segurança na implementação e utilização 

da metodologia analítica na rotina do laboratório (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017c; 

VALENTINI et at., 2007). 

A validação da metodologia analítica e seus critérios estão contemplados em 

variados guias internacionais, como o proposto pelo ICH (“International Conference 

on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use”) e pelo capítulo geral da farmacopeia americana (USP), além de fontes 

nacionais como o Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

e as resoluções da ANVISA, que regulamentam os parâmetros de análise. As 

Legislações e guias de validação analítica consideram como principais parâmetros 

de validação os testes de Seletividade, Linearidade, Precisão, Exatidão, Limite de 

Detecção, Limite de Quantificação e Robustez (RAFFIN 2007). 

No Brasil, a resolução RE 899/2003 permaneceu em vigor por 15 anos, 

tornando-se assim uma norma obsoleta diante das tendências das empresas e 

agências reguladoras. A nova RDC 166/2017 entrou em vigor no dia 19 de Janeiro 

de 2018, estabelecendo critérios para a validação de métodos analíticos utilizados 

nas indústrias farmacêuticas. A publicação da nova resolução representou um 

grande desafio para as empresas frente a necessidade de se adequarem. Conhecer 

as alterações e critérios abordados na atual RDC 166/2017 é fundamental para o 

correto cumprimento das normas regulamentadoras (BRASIL, 2017a; BRASIL, 

2017c; RAFFIN 2007; VALENTINI et at., 2007). 

Diante do exposto, este trabalho visa apresentar as definições dos 

parâmetros considerados nos processos de validação de métodos analíticos, bem 

como apresentar um paralelo das principais diferenças existentes entre as 

legislações RE 899/2003 e RDC 166/2017.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar um estudo comparativo entre as RE 899, de Maio de 2003 e a RDC 

166, de Julho de 2017.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Abordar a importância da validação de método analítico para o controle de 

qualidade; 

Enfatizar a validação de métodos analíticos instrumentais por cromatografia 

líquida de alta eficiência; 

Discorrer sobre os parâmetros de validação de métodos analíticos; 

Exemplificar as avaliações dos parâmetros de validação de métodos 

analíticos; 

Realizar o paralelo entre as principais alterações decorrentes da vigência da 

RDC 166/2017. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa e descritiva, cujo referencial 

teórico é composto de artigos científicos, notas técnicas, legislações, farmacopeias, 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e livros. 

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Foram realizadas buscas nas bases de dados bibliográficas: 

Biblioteca Científica Eletrônica em Linha (SCIELO), Science Direct, Pubmed e 

Google acadêmico. Nesses levantamentos foram usadas as palavras-chave: 

“Validação analítica”, “Parâmetros de validação”, “controle de qualidade”, 

“cromatografia”. 

 

 

3.3 LIMITE DE TEMPO 

 

 Os artigos selecionados foram publicados entre 2003 a 2018 em periódicos 

nacionais e internacionais.  

 

 

3.4. IDIOMAS 

 

Foram selecionados artigos escritos em inglês e português. 

 

 

3.5  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 
Artigos publicados entre os anos de 2003 a 2018. 
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3.6  CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Artigos que não se relacionavam com os temas relevantes na pesquisa. 

 

 

3.7. COLETA DE DADOS 

 

Leitura explorativa de todo material selecionado (leitura rápida, objetiva para 

avaliar a relevância do trabalho em relação ao tema).  Leitura seletiva (segunda 

leitura do material). Coleta de informações a partir da leitura dos artigos científicos, 

livros, dissertações e das teses. 

 

 

3.8  ANÁLISE E INTERPRETAÇÕES DOS RESULTADOS 

 
 Foi realizada uma leitura com o objetivo de organizar as informações contidas 

nos artigos selecionados e identificar os tópicos propostos nos objetivos desta 

revisão. 

 

 
3.9  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Realizou-se várias pesquisas em diferentes bases de dados com o objetivo de 

encontrar artigos que abordassem parâmetros de validação analítica. 

 

 

3.10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA 

 

Os dados foram coletados e utilizados apenas para se atingir os objetivos 

dessa pesquisa, sem quaisquer prejuízos para os autores das referências 

consultadas e para os sites acessados, exclui-se qualquer possibilidade de plágio de 

alguma revisão. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1 CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Para a produção do medicamento são necessários rigorosos controles de 

boas práticas de fabricação (BPF), controle de qualidade e garantia da qualidade. A 

garantia da qualidade é uma grande preocupação na indústria farmacêutica e deve 

estar presente em todas as etapas do produto farmacêutico para garantir a 

qualidade do produto em conformidade com as BPF. Os laboratórios de controle de 

qualidade são fundamentais ao gerenciamento da qualidade e são responsáveis 

pelas análises e liberações dos insumos farmacêuticos e dos produtos finais 

(DISPAS et. al., 2017; Brasil, 2010d). 

Para que o medicamento atenda ao propósito de ajudar as pessoas a se 

tornarem livres de possíveis doenças ou de preveni-las, é necessário que o fármaco 

esteja livre de impurezas ou outras interferências que possam prejudicar os seres 

humanos e que suas concentrações atendam ao especificado para sua 

apresentação. O gerenciamento do risco associado ao produto farmacêutico é um 

componente importante do sistema de qualidade, sendo assim, um conhecimento 

cientifico aprofundado da qualidade do produto é essencial. Dentro deste contexto, o 

desenvolvimento e validação de técnicas analíticas para identificação, separação e 

quantificação de fármacos é essencial (DISPAS et. al., 2017; MATTREY et. al., 

2017; SIDDIQUI et. al., 2017). 

Várias técnicas podem ser adotadas para a realização das análises do 

fármaco como, titulometria, espectrometria e cromatografias. As técnicas 

cromatográficas mais utilizadas em metodologias analíticas são a cromatografia 

líquida de alta eficiência, a cromatografia gasosa e a cromatografia por camada 

delgada. A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) tem sido uma 

ferramenta analítica apreciada na indústria farmacêutica há muitos anos e 

atualmente tem sido amplamente utilizada. A preferência por métodos desenvolvidos 

por HPLC se dá pela excelente especificidade, juntamente com a precisão e 

exatidão também suficientemente atingíveis. A cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) é uma forma moderna de cromatografia líquida que utiliza 
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pequenas colunas de partículas, através das quais a fase móvel é bombeada a alta 

pressão. A separação dos componentes depende da extensão da interação entre o 

componente do soluto e a fase estacionária. O componente que possui menor 

afinidade para a fase estacionária eluirá primeiro. O HPLC está se tornando um 

método preferido de análise entre vários métodos analíticos para produtos 

farmacêuticos. Os métodos de HPLC fornecem análise rápida, maior sensibilidade, 

alta resolução, fácil recuperação da amostra, resultados precisos e reprodutíveis. 

Diante da intensa utilização dos métodos de HPLC nas rotinas de validação de 

método e controle de qualidade, este estudo apresenta uma abordagem de 

validação analítica voltada para técnicas cromatográficas (DISPAS et. al., 2017; 

MATTREY et. al., 2017; Brasil, 2017b, SIDDIQUI et. al., 2017; PAITHANKAR, 2013). 

 

 

4.1.1 System Suitability 

 

Testes de adequabilidade de sistema (System suitability) são parte integrante 

dos métodos e devem ser avaliados durante a validação analítica. Para métodos por 

HPLC, estes testes garantem a adequação para a execução da aplicação pretendida 

diariamente. Os testes baseiam-se no conceito de que o equipamento, as operações 

analíticas e as amostras são parte integrante do sistema podendo ser avaliados 

como tal e fornecem a garantia adicional de que, em uma ocasião específica, o 

método está fornecendo resultados precisos e exatos. Os resultados de cada teste 

de adequação do sistema são comparados com os critérios de aceitação definidos e, 

se forem aprovados, o método é considerado satisfatório nessa ocasião. Pode-se 

afirmar que a qualidade do método por HPLC só é possível se forem realizados 

testes de adequação do sistema antes da corrida analítica. Esta estratégia é 

recomendada para definir um melhor controle das análises e garantir que o método 

escolhido tenha o mesmo desempenho pretendido no uso rotineiro (MATTREY et. 

al., SIDDIQUI et. al., 2017; PAITHANKAR, 2013). 

Conforme RDC 166/2017, os parâmetros de adequabilidade de sistema 

devem ser definidos durante o desenvolvimento e validação do método analítico, e 

este procedimento tem como objetivo demonstrar que o sistema está apto para o 

uso pretendido. Os testes de adequabilidade do sistema são realizados coletando 
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dados de injeções replicadas de soluções padrão ou outras conforme especificado 

na monografia individual. A especificação de parâmetros definitivos em uma 

monografia não impede o uso de outras condições operacionais adequadas 

(MATTREY et. al., 2017; Brasil, 2017b, SIDDIQUI et. al., 2017; USP, 2017). 

Os parâmetros avaliados na adequabilidade incluem fator de capacidade (k’), 

desvio padrão relativo (DPR) de injeções sequenciais, retenção relativa 

(seletividade), resolução (Rs), fator de cauda/assimetria (tailing factor) e número de 

pratos teóricos (N) (Tabela 1). O fator de capacidade ou fator de retenção (K’) é a 

medida da capacidade da coluna em reter um componente da amostra, em outras 

palavras, é a medida de retenção na fase estacionária. O desvio padrão relativo 

(DPR) confere a repetibilidade da resposta dos picos cromatográficos e do tempo de 

retenção, sendo a resposta diretamente relacionada a área do pico que é obtida por 

cálculos matemáticos de integração (ICH, 2005; NETO, 2009; USP 41, 2018). 

 

A integração utiliza os valores de início e de fim dos picos identificados 

durante a detecção para determinar linhas de base e integrar picos isolados e 

agrupados. Tempo de retenção é o tempo gasto por um componente desde a sua 

injeção na coluna até a sua detecção na saída do sistema. O tempo de retenção 

engloba todo o tempo que um componente fica no sistema cromatográfico, seja 

diluído na fase móvel, seja retido na fase estacionária (ICH, 2005; USP 41, 2018). 

A resolução é a separação de dois componentes consecutivos num 

cromatograma sendo calculado a partir da distância que separa os máximos dos 

picos divididos pela média das larguras de suas respectivas bases. O cálculo do 

fator de calda/assimetria dos picos é interessante para o diagnóstico de picos com 

cauda ou fronte. Uma coluna nova, de boa qualidade, montada em um sistema 

adequado, garante, para compostos com bom comportamento cromatográfico, picos 

estreitos e perfeitamente simétricos, contudo, na rotina, não se observa picos 

extremamente perfeito, sendo necessário critérios de aceitação de assimetria de 

pico para delimitar a aplicabilidade de picos ligeiramente distorcidos. Para medir a 

eficiência da coluna a avaliação do número de pratos teóricos é fundamental. Esta 

avaliação está relacionada com o comprimento da zona preenchida pela fase 

estacionária na coluna cromatográfica. Um prato teórico pode ser considerado uma 

etapa de equilíbrio entre a fase móvel e a fase estacionária, sendo assim, quanto 
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maior o número de pratos, mais etapas de equilíbrio são necessárias e 

consequentemente, melhor a separação entre compostos no processo 

cromatográfico. (ICH, 2005; NETO, 2009; USP 41, 2018; PAITHANKAR, 2013; 

FERREIRA, 2016). 

 

 

Tabela 1 – Parâmetros avaliados para a adequabilidade do sistema. Resultados 

obtidos para o teste de system suitability com todos os requisitos aprovados. 

 

Replicatas Áreas TR Tailing Pratos K Prime Resolução 

1 15244083 11,7 - 5244 5,5 3,5 

2 15258192 11,7 - 5262 5,5 3,5 

3 15256257 11,7 - 5273 5,5 3,5 

4 15094388 11,7 - 5349 5,5 3,5 

5 15263880 11,7 - 5306 5,5 3,5 

                              

Critério de 
Aceitação 

%DPR ≤ 2,00 %DPR ≤ 2,00    - ≥ 2000 ≥ 0,5 ≥ 2,0 

Resultado 
Obtido 

0,48 0,00 - 5287 5,5 3,5 

Conclusão APROVADO 

 

 

4.2 IMPORTÂNCIA DA VALIDAÇÃO 

 

Para garantir a efetividade dos resultados gerados no controle de qualidade é 

fundamental a utilização de métodos analíticos que atenda a esta finalidade, sendo 

assim, a validação metodológica deve ser realizada com o mesmo critério de 

qualidade a qual se destina a sua utilização (DISPAS et. al., 2017; Brasil, 2010d; 

PARR, 2008). 

Métodos analíticos tem a finalidade de orientar o analista quanto ao 

procedimento correto, mas, principalmente, gerar dados durante as análises de 

liberação. Como esses dados são usados como base para decisões, a validação é 

extremamente importante no processo do medicamento. Sendo assim, definir a 
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validação do método é fundamental para garantir constantemente dados de 

qualidade (PARR, 2008). 

Validação de método analítico é o processo de demonstração de que os 

procedimentos são adequados para o uso pretendido. Contudo, mais 

especificamente, o objetivo da validação de métodos analíticos é estabelecer 

evidências documentadas que forneçam grau de garantia de que o método 

especificado fornecerá consistentemente resultados nos testes que avaliam um 

produto, em relação a sua especificação e qualidade definidas (DISPAS et. al., 2017; 

PARR, 2008). 

 

 

4.3 PARÂMETROS DA VALIDAÇÃO ANALÍTICA 

 

Os parâmetros da validação analítica são as ferramentas utilizadas para 

demonstrar que um método analítico é adequado para a sua finalidade, tanto numa 

análise qualitativa quanto quantitativa, garantindo a confiabilidade dos resultados 

obtidos e a segurança na implementação e utilização da metodologia analítica na 

rotina do laboratório.  Para considerar uma metodologia devidamente validada, 

geralmente avaliam-se os seguintes parâmetros: seletividade, exatidão, precisão, 

limite de detecção, limite de quantificação, robustez e linearidade. Além dos 

parâmetros supracitados, consideram-se também a avaliação dos gráficos analíticos 

e a análise estatística dos resultados obtidos, com o intuito de se obter evidências 

documentais de que o método é adequado para o fim a qual se destina (BRASIL, 

2017a; BRASIL, 2017c; VALENTINI et at., 2007).  

Conforme descrito na RDC 166, no caso de metodologia analítica não 

descrita em farmacopeias ou formulários oficiais devidamente reconhecidos pela 

ANVISA, a metodologia será considerada validada, desde que sejam avaliados os 

parâmetros relacionados a seguir, conforme especificado na Tabela 2. Para os 

métodos analíticos compendiais deve-se apresentar um estudo de validação parcial 

a fim de comprovar que a metodologia farmacopeica e os sistemas utilizados são 

adequados para o uso desejado. A validação parcial deve avaliar no mínimo os 

parâmetros de seletividade, exatidão e precisão, garantindo assim um processo bem 

definido e documentado (BRASIL, 2017b; INMETRO, 2011). 
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Tabela 2 - Parâmetros a serem considerados na validação analítica 
 

 
Fonte: RDC 166/17 – Dispõe sobre a validação de métodos analíticos e dá outras 
providências. 
(1) Nos casos em que foi conduzida a reprodutibilidade, não é necessário conduzir a 
precisão intermediária.  
(2) Nos casos de ensaios de identificação, pode ser necessária a combinação de dois 
ou mais procedimentos analíticos para atingir o nível necessário de discriminação. 
(3) Pode ser necessário em alguns casos. 

 

 

4.3.1 Seletividade 

 

A Seletividade é um parâmetro de validação crucial nas avaliações do analito 

de interesse. A seletividade consiste em identificar e quantificar a substância de 

interesse na presença de interferentes como, impurezas, produtos de degradação, 

diluentes, excipientes e outros constituintes que possam estar presentes em uma 

amostra, garantindo assim que a avaliação final seja exclusivamente do componente 

de interesse. Se a seletividade do método analítico não for legitimada, todos os 

demais parâmetros da validação estarão comprometidos, devido a possíveis 

contaminações e identificações incorretas (BRASIL, 2017b; RIBANI et. al., 2004; 

INDRAYANTO, 2011; INMETRO, 2011). 

A seletividade pode ser avaliada em diversas técnicas analíticas como nas 

análises cromatográficas, onde os picos de eluição devem ser puros e não co-eluir 
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com outros compostos que possam ter o mesmo tempo de retenção da substância 

de interesse (BRITO, et al., 2003; INDRAYANTO, 2011). 

Conforme definido na RDC 166 / 17, nos métodos qualitativos, a seletividade 

deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de obter resultados positivos 

para amostra contendo o analito e resultados negativos para outras substâncias 

presentes na amostra (BRASIL, 2017b). 

Nas análises quantitativas, a seletividade pode ser determinada comparando 

os resultados das amostras contaminadas com impurezas em quantidades 

conhecidas, ou através do placebo com valores encontrados após à análise da 

amostra sem os interferentes (Tabela 3). Nesta avaliação, deve-se comparar 

também amostras armazenadas sob condições de estresse, como luz, calor, 

umidade, hidrólise e oxidação. Todas as técnicas executadas durante a análise de 

seletividade são aplicadas para medir exatamente a substância de interesse na 

presença de outros constituintes da amostra (BRASIL, 2017a; Brasil, 2017b; 

VALENTINI et at., 2007). 

 

 

Tabela 3 - Resultados obtidos para o ensaio de Seletividade com todos os requisitos 

aprovados. 

 

 

  
Conc. 

(mg/mL) 
Purity 1 
Angle 

Purity 1 
Threshold 

Áreas Média Área 
Conc. 

(%) 
Média (%) 

PADRÃO 0,0056 3,0146 3,3250 45105 45105 0,300 0,30 

AMOSTRA 

1,9000 0,1347 0,2824 
< Limite do 

Método 
< Limite do 

Método 

- 

- 1,9000 0,1273 0,2839 
< Limite do 

Método 
- 

1,9000 0,1328 0,2847 
< Limite do 

Método 
- 

DILUENTE 0,0000 - - < L.D. < L.D. - - 

FM 0,0000 - - < L.D. < L.D. - - 

                  

        Critério de Aceitação (%) Resultado  Conclusão 

  PUREZA 
Purity 1 Angle < Purity 1 

Threshold 
√ 

APROVADO   RESOLUÇÃO ≥ 2,0 √ 

  DILUENTE < L.D. √ 

  FM < L.D. √ 



23 
 

 
 
 

A seguir são apresentados alguns cromatogramas representativos do teste de 

seletividade. Pode-se verificar no cromatograma abaixo (Figura 1) a completa 

separação dos picos do fármaco Pantoprazol e dos produtos de degradação 

(RAFFIN, et. al., 2007), indicando que o método apresenta seletividade. 

No cromatograma (figura 2), percebe-se a formação de dois picos de produto 

de degradação após exposição do produto Glibenclamida à degradação forçada por 

hidrólise básica (hidróxido de sódio 0,1 M). A avaliação da degradação forçada é 

importante para investigar sobre a substância e a estabilidade intrínseca do produto, 

também fornece informações sobre processos de degradação e a seletividade dos 

métodos aplicados na análise de ativos farmacêuticos. (GALDOS, 2012). 

 

 

Figura 1 - Demonstração de seletividade no cromatograma das amostras de 

Pantoprazol em tampão fosfato após 1h (Preto) e 168 h (cinza). 

 

 

Fonte: RAFFIN (2007) 
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Figura 2: Cromatograma da glibenclamida exposta a degradação forçada por 

hidrólise básica (hidróxido de sódio 0,1M). Picos: Glibenclamida (GLB), Produto de 

Degradação 1 (PD1) e Produto de Degradação 2 (PD2).  

 
Fonte: GALDOS (2012) 
 

 

4.3.2 Exatidão 

 

Outro importante parâmetro de validação é a exatidão, que consiste em 

estimar a concordância entre os resultados individuais do experimento obtidos com a 

utilização do método analítico e o valor real, ou seja, a referência aceita como 

verdadeira (BRASIL, 2017b; RIBANI et al., 2004; SHABIR, 2003; ARAÚJO, 2009). 

A exatidão é determinada a partir das medições replicadas de no mínimo 9 

determinações, divididas nos níveis de concentrações baixa, média e alta, sendo 

pelo menos 3 réplicas de cada nível, mantendo a independência entre as soluções 

(BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b; ARAÚJO, 2009). 

Para avaliar a exatidão, deve-se considerar o método analítico em estudo e a 

sua finalidade é utilizar a abordagem mais adequada, sendo que as principais 

estratégias utilizadas atualmente para avaliar a exatidão da metodologia analítica 

são: a utilização de substâncias de pureza conhecida, como padrões de referência 

ou padrões caracterizados; comparação dos resultados obtidos com o método 

proposto e um segundo método validado; ensaios de recuperação, ou seja, 
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determinação da porcentagem de recuperação do analito em amostras de matriz 

com concentrações analíticas conhecidas e a quantificação do analito em um 

material de referência comparando-se os resultados com o valor verdadeiro (Tabela 

4). Independente da abordagem adotada, o cálculo da exatidão é realizado 

considerando-se o percentual de recuperação do analito em quantidade conhecida 

adicionada a amostra, ou a diferença entre a concentração média e a concentração 

teórica (ARAÚJO, 2009; BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b; BRITO, et al., 2003; 

RIBANI et. al., 2004). 

A determinação da exatidão é crucial na avaliação do método analítico e 

permite estimar quais os erros sistemáticos podem afetar determinado método, 

fazendo deste parâmetro um dos mais abordados em variadas avaliações do 

método (ARAÚJO, 2009; BRITO, et al., 2003). 

 

 

Tabela 4 - Demonstrativo de resultado aprovado no teste de exatidão. 

 

Níveis (%) 
Conc. 

Teórica 
(mg/mL) 

Conc. 
Real 

(mg/mL) 

Resultado 
Encontrado 

(%) 
DPR (%) 

Concentra
ção 

Recupera
da (%) 

Intervalo de Confiança 
% 

(IC) 

68,0 0,3230 0,3270 67,0 

0,91 

98,6 

96,7 a 101,2 68,0 0,3230 0,3208 68,0 100,0 

68,0 0,3230 0,3214 66,8 98,3 

100,0 0,4750 0,4766 99,5 

0,53 

99,5 

97,9 a 100,5 100,0 0,4750 0,4744 98,6 98,6 

100,0 0,4750 0,4720 99,5 99,5 

120,0 0,5700 0,5712 119,8 

1,11 

99,8 

97,0 a 102,5 120,0 0,5700 0,5714 120,9 100,8 

120,0 0,5700 0,5708 118,3 98,6 

Média 99,3 97,2 a 101,4 

Especificação 98,0 a 102,0 

Conc. 
Recup. (%) 
entre o IC 

(%) 

Conclusão APROVADO 
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4.3.3 Precisão 

 

A precisão em validação de método representa a variabilidade dos resultados 

obtidos entre testes independentes de uma mesma amostra, preparados com a 

metodologia a ser validada. A precisão é definida em três níveis, sendo, 

repetibilidade (Tabela 5), precisão intermediária e a reprodutibilidade. A 

repetibilidade consiste na concordância entre os ensaios de uma mesma corrida 

realizados em condições equivalentes, ou seja, mesmo analista, mesma operação e 

mesma instrumentação. A precisão intermediária avalia o grau de dispersão dos 

resultados obtidos no mesmo laboratório, contudo, em dias diferentes, bem como 

analistas e instrumentações diferentes. Já a reprodutividade avalia a proximidade 

entre os resultados obtidos de uma mesma amostra preparada em laboratórios 

diferentes (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b; VALENTINI et at., 2007; ALEGRE, 

2012). 

Geralmente calcula-se a precisão através das seguintes medições 

estatísticas, desvio padrão, variância, desvio padrão relativo ou coeficiente de 

variação (Tabela 6). Deve-se utilizar um número significativo de medições e as 

amostras devem ser preparadas de maneira independente (BRASIL, 2017b; 

INDRAYANTO, 2011; RIBANI et. al., 2004; VALENTINI et at., 2007). 

A precisão é mais um importante parâmetros de validação, pois reflete a 

variabilidade dos vários resultados individuais em relação ao valor médio esperado, 

garantindo a reprodução do método analítico na rotina laboratorial depois de 

validado (VALENTINI et at., 2007). 

 

 

Tabela 5 – Dados representativos do teste de repetibilidade 

 

    Amostra Injeção 1 (%) Injeção 2 (%)  Dif. Entre Injeções (%) 

  

P
re

p
ar

aç
õ

es
 1 0,30 0,30 0,001 

  2 0,30 0,30 0,001 
  3 0,30 0,30 0,001 
  4 0,30 0,30 0,003 
  5 0,30 0,29 0,006 
  6 0,31 0,31 0,000 
      XIA XIIA R1 
    SOMA 1,80 1,79 0,01 
    MÉDIA 0,30 0,30 0,00 



27 
 

Tabela 6 - Medições estatísticas para o teste de Precisão 1º dia (Repetibilidade) 

 

      Análise de Variância    

      
Fórmulas Resultados 

  

        

  

V
a

ri
â

nc
ia

 

 
 

0,0000127 

  

    

  

D
e

sv
io

 
P

a
dr

ã
o

 

 
 

0,00356 

  

    

    
  

D
P

R
  

 
1,19 

  

    

      
CONCLUSÃO APROVADO 

  

        
 

 

4.3.4 Limite de Detecção (LD) / Limite de Quantificação (LQ) 

 

O Limite de Detecção (LD) definido durante a validação do método analítico 

representa a menor concentração do analito que pode ser detectado de forma 

confiável, sem ser necessariamente quantificado como um valor exato. O limite de 

detecção é estabelecido analisando-se soluções de concentrações conhecidas da 

substância, reduzindo estas concentrações até o menor nível detectado (BRASIL, 

2017a; BRASIL, 2017b; ROCA et. al., 2007). 

Para a definição do limite de detecção algumas técnicas são habitualmente 

utilizadas, sendo a avaliação visual, a razão sinal/ruído e os parâmetros da curva 

limite, os métodos mais abordados. Na inspeção visual é avaliada a menor 

concentração pela qual é possível perceber algum o efeito visual, como mudança de 

cor na titulação. O critério sinal/ruído é utilizado em procedimentos instrumentais que 

apresentam ruídos na linha de base, neste método, comparam-se os sinais 

analíticos das concentrações conhecidas da espécie de interesse com os sinais 

analíticos da amostra do branco, sendo 3:1 e 2:1 as proporções geralmente aceitas. 

Nos parâmetros da curva limite ou extrapolação da curva, são analisadas soluções 

de concentrações conhecidas e decrescentes da substância analisada até uma 

 
1

2

2




 

n

xx
s i

 
1

2




 
n

xx
s i

100
x

s
DPR



28 
 

concentração do analito que tenha um sinal equivalente a três vezes o ruído da linha 

de base, para o cálculo utiliza-se o desvio padrão do branco e a inclinação da curva 

de calibração (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b; RIBANI et. al., 2004; PETER et. al., 

2007; ALEGRE, 2012). 

O limite de quantificação (LQ) consiste na menor concentração que a 

substância em exame pode ser quantificada utilizando-se o procedimento de 

interesse e apresentando precisão e exatidão aceitáveis. O limite de quantificação é 

comumente utilizado em análises de impurezas e produtos de degradação, e deve 

estar de acordo com o limite especificado para a impureza (ROCA et. al., 2007; 

BRASIL, 2017b). 

Os parâmetros para a abordagem do limite de quantificação são semelhantes 

aos utilizados para determinar o limite de detecção, conforme supracitado, 

apresentando alguns critérios diferentes como a razão sinal/ruído, sendo 1:2 no LD 

(Tabela 7) e 1:10 no LQ (Tabela 8). Outro critério para se avaliar é a relação 

existente entre a concentração, precisão e exatidão, ou seja, para obter uma 

precisão maior é necessária uma concentração maior para o LQ, sendo esta 

abordagem bastante importante ao se determinar o limite de quantificação (RIBANI 

et. al., 2004; BRASIL, 2017b; ALEGRE, 2012). 

 

 

Tabela 7 - Determinação do limite de detecção a partir do sinal ruído 2:1 

 

Limite de Detecção 

              

  Replicatas Sinal Ruído Área   

  1 5 : 1 4852   

  2 3 : 1 4872   

  3 5 : 1 4229   

  4 5 : 1 4268   

  5 5 : 1 4434   

  6 5 : 1 4616   

              

  Critério de Aceitação ≥ 2 DPR ≤ 10,00   

  Resultado Obtido 5 6,86   

  Conclusão APROVADO APROVADO   
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Tabela 8 - Determinação do limite de quantificação a partir do sinal ruído 10:1. 

 

Limite de Quantificação 

                
  Replicatas Sinal Ruído Área   

  1 14 : 1 8800   
  2 11 : 1 9034   
  3 13 : 1 8340   
  4 11 : 1 8980   
  5 14 : 1 8661   
  6 12 : 1 8395   
                
  Critério de Aceitação   ≥ 10 DPR ≤ 10,00   

  Resultado Obtido 13 3,18   
  Conclusão APROVADO APROVADO   

 

 

4.3.5 Robustez 

 

A Robustez de um método analítico consiste em medir a sensibilidade que 

este apresenta frente a pequenas e estudadas alterações, como concentração, 

marca do equipamento, solventes, colunas cromatográficas (Tabela 9), ou qualquer 

outra variável oriunda do método. Portanto, considera-se o método robusto se este 

não for afetado por pequenas modificações em seus parâmetros (BRASIL, 2017b; 

ROCA et. al., 2007; RIBANI et. al., 2004). 

Uma deficiência frequente durante a validação são métodos pouco robustos, 

ocasionando problemas na rotina do controle de qualidade, como perda de 

eficiência. Durante a análise de robustez, caso seja identificado alguma tendência a 

variações analíticas, estes resultados críticos devem ser documentados, incluindo 

precauções no procedimento analítico quanto à influência das alterações no 

resultado final (BRASIL, 2017b; ALEGRE, 2012). 

Para que um laboratório garanta a qualidade dos dados fornecidos, medidas 

adequadas devem ser tomadas para assegurar os resultados apresentados. Neste 

contexto, a Linearidade é uma importante ferramenta durante a validação 

metodológica, pois representa a capacidade do método para obter resultados de 

testes que são diretamente proporcionais à concentração da substância na amostra, 

dentro de uma determinada faixa de aplicação (ICH, 2005; SOUZA et, al., 2005; 

BRASIL, 2017b). 
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Tabela 9 - Robustez de coluna, onde o lote da coluna foi alterado. 

 

Condição Área 
Conc. 

(%) 
Tailing Pratos K Prime Conclusão 

Coluna 

Coluna 
Inicial 

Lt - 00F-
4439-E0 

47859 0,300 0,8 11765 5,1 ROBUSTO 

Coluna 
Teste 

Lt - 00F-
4114-E0 

50848 0,300 0,7 12264 5,2 ROBUSTO 

 
Critério 

de 
Aceitação 

 
0,294 

a 
0,306 

≤ 2,0 ≥ 2000 ≥ 0,5 ROBUSTO 

 

 

4.3.6 Linearidade e Análise Estatística 

 

A linearidade é determinada por no mínimo, 5 (cinco) concentrações 

diferentes da substância química de referência para as soluções preparadas em, no 

mínimo, triplicata. As concentrações abrangem 80 a 120% do esperado da faixa de 

concentração; 70 a 130% para testes de Uniformidade; para Dissolução, 

aproximadamente 20% acima do intervalo especificado até 120% e para a avaliação 

do teste de impurezas, o intervalo deve estar compreendido entre o nível de 

impureza esperado (limite de quantificação) até 120,0% do limite máximo 

especificado (ALEGRE, 2012; BRASIL, 2017b; ICH, 2005). 

A linearidade pode ser demonstrada diretamente na substância de ensaio, 

através de diluição de uma mesma solução-padrão ou pesando separadamente, 

considerando que as soluções utilizadas devem ser preparadas de maneira 

independente. Aos resultados obtidos, primeiramente, devem ser avaliados por 

inspeção visual de um gráfico de sinais em função da concentração ou conteúdo do 

analito. Se houver uma relação linear, os resultados do teste devem ser avaliados 

por modelos estatísticos apropriados e os calculados podem ser bem definidas por 

software ou planilhas eletrônicas (SOUZA et, al., 2005; BRASIL, 2017b; BRASIL, 

2017c; ALEGRE, 2012; ICH, 2005; GONZÁLEZ et. al., 2007). 

Conforme descrito na RDC 166, para avaliação da linearidade, devem ser 

apresentados os seguintes dados: representação gráfica das respostas em função 

da concentração do analito, também denominada Curva de Calibração (Figura 3); 



31 
 

estimada pelo método dos mínimos quadrados; avaliação da associação linear entre 

as variáveis por meio do coeficientes de correlação (r) e de determinação (r²) e 

avaliação da significância do coeficiente angular (Tabela 10), gráfico de dispersão 

dos resíduos (Figura 4); equação da reta de regressão de y em x (Tabela 11). 

Visando orientar sobre os parâmetros estatísticos para se cumprir a resolução de 

maneira adequada, o Guia nº 10 de 2017, recomenda modelos e procedimentos de 

análise estatística para tratamento dos dados (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2017c).  

 

Figura 3 – Curva de calibração 

 

 

 

 

Tabela 10 - Avaliação dos dados e dos resultados de coeficiente angular e 

coeficiente linear obtidos para o teste de Linearidade. 

 

Níveis (%) Conc. Teórica (mg/mL) Conc. Real (mg/mL) Áreas Média Área 

68,0 0,323 0,323 2576508 
2554030 68,0 0,323 0,323 2562515 

68,0 0,323 0,323 2523068 
80,0 0,380 0,380 3005779 

3051443 80,0 0,380 0,380 3122165 
80,0 0,380 0,380 3026385 

100,0 0,475 0,475 3860150 
3857703 100,0 0,475 0,475 3855545 

100,0 0,475 0,475 3857414 
110,0 0,523 0,523 4480805 

4455243 110,0 0,523 0,523 4450674 
110,0 0,523 0,523 4434250 
120,0 0,570 0,570 4808416 

4842085 
120,0 0,570 0,570 4819718 



32 
 

120,0 0,570 0,570 4898121 

  coeficiente angular (b) 44416,8   

  coeficiente linear (a) -495401,1   

  coeficiente de correlação linear (R)  0,9975   

  coeficiente de correlação linear (R2)  0,9950   

  Critério de Aceitação > 0,99   

  Conclusão APROVADO   

 

 

Figura 4 – Análise visual dos resíduos 

 

 

 

 

Tabela 11 - Avaliação da equação da reta para o teste de Linearidade 

 
 

 
 

 

Após obter os resultados do teste de Linearidade, é imprescindível a 

avaliação adequada de alguns critérios como, homocedasticidade (Tabela 12), 

normalidade (Tabela 13 e Tabela 14), independência dos resíduos (tabela 15), Ponto 

alavanca (Tabela 16 e Figura 5), pontos influentes (Tabela 17 e Figura 6) e para que 

se possa chegar a uma conclusão correta a partir dos resultados obtidos. Conforme 

  Equação da Reta   
  Y= 9056,6000 + 10974,4334 X   



33 
 

mencionado anteriormente, na linearidade, esta avaliação envolve análise estatística 

e para a escolha do método a ser utilizado, deve-se considerar a variância dos 

resultados de y para cada valor de x. O método dos mínimos quadrados é o 

recomendado para a estimativa da equação. Se a variância de y for constante 

(situação denominada homocedasticidade), pode-se utilizar o método dos mínimos 

quadrados ordinários (MMQO). Caso sejam observadas alterações de variância de y 

(situação denominada heterocedasticidade), é recomendável que se utilize o método 

dos mínimos quadrados ponderados (MMQP), pois a utilização do MMQO poderá 

gerar resultados tendenciosos. Outra avaliação importante é a ausência de valores 

aberrantes (outliers) para cada nível de concentração, sendo esperado que 95% dos 

resíduos normalizados em função do erro padrão estejam em entre -2 e +2 da 

distribuição normal (Tabela 18) (BRASIL, 2017b; ALEGRE, 2012; ICH, 2005; 

GONZÁLEZ et. al., 2007; BRASIL, 2017c; INMETRO, 2011). 

 

 

Tabela 12 – Cálculo estatístico da Homogeneidade dos dados para o teste de 

Linearidade 

Niveis (%) 68 80 100 110 120

Conclusão:
HOMOCEDÁSTICOO MÉTODO EM ANÁLISE É:

Critério de Aceitação:

0,6838

0,5092

7575125095

2386958773

HOMOCEDASTICIDADE DOS DADOS (COCHRAN)

767950576 3857352772 5364147 557498827
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Tabela 13 – Resultados dos resíduos para o teste de linearidade 

 

Observação Previsto(a) Resíduos Normalizados Ponto Alavanca D de Cook 

1 2525835 50673 0,785 0,206 0,100 

2 2525835 36680 0,568 0,206 0,053 

3 2525835 -2767 -0,043 0,206 0,000 

4 3058994 -53215 -0,825 0,111 0,048 

5 3058994 63171 0,979 0,111 0,067 

6 3058994 -32609 -0,505 0,111 0,018 

7 3947593 -87443 -1,355 0,070 0,075 

8 3947593 -92048 -1,427 0,070 0,083 

9 3947593 -90179 -1,398 0,070 0,079 

10 4391892 88913 1,378 0,105 0,124 

11 4391892 58782 0,911 0,104 0,054 

12 4391892 42358 0,656 0,104 0,028 

            

 

Tabela 14 – Cálculo estatístico da normalidade dos resíduos no teste de linearidade 

Conclusão:

PRESENÇA DE NORMALIDADE NOS 
RESÍDUOS

0,8810

0,9106

NORMALIDADE DOS RESÍDUOS - SHAPIRO WILK

221935
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Tabela 15 – Cálculo estatístico de independência para o teste de linearidade 

PRESENÇA DE INDEPENDÊNCIA

Conclusão:

Critério de Aceitação:

dL= 1,077

dU= 1,361

INDEPENDÊNCIA - Durbin-Watson

1,3772

 
 

 

Tabela 16 – Cálculo estatístico do ponto alavanca  

AUSÊNCIA DE PONTO AVALANCA

Em que x’i é a linha da Matriz X, correspondente a i-
ésima observação.

Critério de Aceitação:

0,266666667

Conclusão:

PONTO DE AVALANCA - VALORES EXTREMOS EM 
X
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Figura 5 – Análise visual do ponto alavanca 

 
 

 

 

 

Tabela 17 – Cálculo estatístico para Avaliação de pontos influentes 

Conclusão:

AUSÊNCIA DE PONTOS INFLUÊNTES

Critério de Aceitação:

PONTOS INFLUENTES - "D" DE COOK
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Figura 6 – Análise visual de pontos influentes 

 
 

 
 

 

Tabela 18 – Cálculo estatístico para avaliação dos resíduos normalizados (outlier)  

a

APROVADO

129052

-2 2

2

Critério de Aceitação: 95% dos valores dos resíduos 
normalizados devem-se encontrar no intervalo ± 2

OUTLIERS - RESÍDUOS NORMALIZADOS

Conclusão: 

54126862057

64526
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A avaliação estatística é fundamental durante o estudo de validação, pois 

fornece evidencias documentais, através de planilhas eletrônicas ou software, de 

que o método é adequado para o uso pretendido, além de garantir uma avaliação 

correta a partir dos resultados gerados. Caso a avaliação estatística não seja 

completa, os resultados obtidos pelos modelos estatísticos podem não ser 

confiáveis, sendo importante um conhecimento prévio sobre o melhor procedimento 

de análise estatística a ser adotado (BRASIL, 2017c; INMETRO, 2011). 

 
 
5 DISCUSSÃO 

 
 

A RDC 166, vigente desde 24 de Julho de 2017, entrou em vigor no dia 19 de 

Janeiro de 2018, revogando a Resolução RE nº 899, de maio de 2003. Esta nova 

regulamentação contempla informações técnicas mais claras e novas definições 

sobre a condução da validação analítica, representando um grande desafio para as 

indústrias farmacêuticas. 

As mudanças preconizadas na nova legislação demandam uma necessidade 

de profissionais tecnicamente preparados e de revisões dos procedimentos 

operacionais padrão e de planilhas estatística. Para que ocorra a correta 

reestruturação dos laboratórios de acordo com a nova regulamentação é 

fundamental conhecer as alterações que merecem destaque em relação a RDC 166. 

 

 

5.1  COMPARATIVO DAS DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Com relação às definições e considerações gerais, a RE 899/2003 traz 

poucas informações técnicas que, na nova norma a RDC 166/2017, são descritas de 

maneira mais detalhada, abordando também conceitos importantes para a validação 

como caracterização de substância química, efeito matriz, fator resposta, dentre 

outros. 

Uma grande mudança analítica com relação à RE 899/2003 é a exclusão dos 

métodos microbiológicos, sendo permitido escolher a metodologia adotada 

baseados em compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa. 
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Na RE 899/2003 descreve que métodos analíticos descritos em compêndios 

oficiais reconhecidos pela Anvisa são considerados validados, contudo esta 

afirmação é alterada na RDC 166/2017 onde solicita-se a demonstração da 

adequabilidade do método compendial nas condições do laboratório, através de um 

estudo de validação parcial (Tabela 19).  De acordo com a legislação vigente devem 

ser avaliados os parâmetros de seletividade, precisão e exatidão e caso seja um 

método de quantificação de impurezas, a validação parcial deve incluir também o 

limite de quantificação. 

Ainda dentro das considerações gerais da resolução, a Re 899/2003 deixa 

uma flexibilidade para se utilizar padrões de trabalho durante a validação. Segundo 

a RDC 166/2017 são permitidos somente o uso de substancias químicas de 

referência ou substancia química de referência caracterizada, sendo exigido manter 

um retém quando a opção for o Insumo farmacêutico ativo (IFA) caracterizado. A 

proibição do uso do insumo farmacêutico ativo padronizado impacta diretamente no 

custo final da validação analítica, devido ao valor expressivo agregado aos padrões 

de referência. 

 

Tabela 19 – Comparativo entre as RE 899/2003 e RDC 166/2017 

 

Parâmetro 
RDC 899/2003 RDC 166/2017 

Validação Transfer Compendio Validação Transfer Compendio 

Especificidade Sim Sim N/A Sim Sim Sim 

Linearidade Sim Sim N/A Sim Não Não 

Intervalo Sim Não N/A Sim Não Não 

Precisão repetibilidade Sim Sim N/A Sim Sim Sim 

Precisão intermediária Sim Sim N/A Sim Sim Sim 

Limite de detecção Sim Não N/A Sim Depende Depende 

Limite de quantificação Sim Não N/A Sim Depende Depende 

Exatidão Sim Não N/A Sim Sim Sim 

Robustez Sim Não N/A Não * Não Não 

Efeito matriz N/A N/A N/A Sim Não Não 
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5.2 COMPARATIVO DOS PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO DE MÉTODO 

ANALÍTICO 

 

 

5.2.1 System Suitability 

 

Na Re 899/2003 não estava preconizado a verificação do sistema como parte 

integrante e obrigatória da validação do método analítico. Na RDC 166/2017 destaca 

que o system suitability deve ser realizado previamente a cada corrida e que os 

parâmetros devem ser definidos durante a validação do método analítico. 

 

 

5.2.2 Seletividade 

 

Na resolução RE 899/2003 não se tinha definido critérios para interferência do 

diluente, placebo ou qualquer outro componente da matriz no teste de seletividade, 

desta maneira, a interpretação deste parâmetro não estava clara e a empresa 

poderia definir uma faixa aceitável para os interferes. Já a RDC 166/2017 enfatiza 

que a comprovação da seletividade deve ser exclusivamente do analito, sem 

interferência do diluente, matriz, impurezas ou produtos de degradação. Para que 

esta avaliação seja possível, deve-se considerar o Limite de Quantificação, para 

comprovação da ausência de interferentes. 

Outro teste que existia na Re 899/2003 como precaução e que na RDC 

166/2017 passou a ser obrigatório foi a necessidade de comprovar a pureza de pico 

para métodos cromatográficos, garantindo assim a homogeneidade espectral de um 

pico cromatográfico.  

 

 

5.2.3 Lineardade  

 

Linearidade foi o parâmetro que mais passou por alterações com a nova 

resolução. Conforme supracitado, na nova norma o procedimento de preparação das 
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soluções para o teste de linearidade deve ser realizado a partir da pesagem da 

substancia química de referência de maneira independente. A nova norma também 

prevê o efeito matriz para matrizes complexas, o que não era abordado na antiga 

resolução. 

Na avaliação da linearidade, conforme a RE 899/2003 era necessário a 

avaliação visual dos gráficos para determinar a relação linear aparente e as 

avaliações estatísticas para determinação do coeficiente de correlação, intersecção 

com o eixo Y, coeficiente angular, soma residual dos quadrados mínimos da 

regressão linear e desvio padrão relativo. Já na RDC 166, além das avaliações 

existentes na norma anterior, começa-se a exigir uma investigação da 

homogeneidade dos dados para a utilização do modelo adequado, adotando outros 

parâmetros estatísticos para conclusão da avaliação dos resíduos, ou seja, 

conforme a RE 899/2003, na avaliação dos resíduos permitia-se somente a 

utilização do método dos mínimos quadrados ordinários e o resultado 

homocedástico como critério satisfatório, com a nova norma, passa-se a permitir a 

utilização do método dos mínimos quadrados ponderados para os resultados 

heretocedásticos, permitindo assim, uma nova avaliação estatística dos resultados. 

Para orientação quanto a parte estatística do teste de linearidade o Guia nº 10 de 

2017, foi publicado juntamente com a nova resolução, a fim de recomendar modelos 

e procedimentos de análise estatística para tratamento dos dados. 

Outro ponto alterado em relação ao parâmetro linearidade, na RCD 166/2017 

é referente a faixa de trabalho, onde passa-se a adotar uma faixa do LQ até 120% 

da concentração esperada da substância ativa, divergindo da RE 899/2003 onde se 

permitia uma faixa de trabalho de 80% a 120% da concentração teórica do teste ou 

do nível de impureza esperado até 120% do limite máximo especificado, verificando 

assim, uma flexibilidade na determinação deste intervalo. 

 

 

5.2.4 Precisão 

 

Os conceitos de repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade 

permanecem os mesmos entre as duas resoluções, contudo, na RE 899/2003 não 

havia clareza quanto ao procedimento de contaminação da matriz com as 
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impurezas. Na RDC 166/2017 está descrito como deve ser realizada a fortificação 

da amostra com os padrões das impurezas conhecidas ou em casos de impurezas 

desconhecidas como proceder com a avaliação da amostra utilizando a resposta do 

ativo acrescida à matriz na concentração correspondente ao limite especificado. 

Também na precisão, passa-se a adotar o limite de quantificação como parte 

do intervalo da faixa de trabalho. 

 

 

5.2.5 Exatidão 

 

Em ambas as resoluções está preconizado a relação percentual de 

recuperação do analito frente a matriz, seja através da concentração conhecida 

adicionada à amostra ou pela relação entre a concentração média e a concentração 

teórica. A diferença entre a RE 899/2003 e a RDC 166/2017 está no preparo da 

amostra que, conforme a nova norma, passa a ser exclusivamente com a substancia 

química de referência e na faixa de trabalho que da mesma forma como adotado na 

seletividade e precisão, precisa ser considerado o limite de quantificação como parte 

integrante do intervalo. 

 

 

5.2.6 Limite de Detecção 

 

Conforme RE 899/2003, a determinação do limite de detecção para métodos 

instrumentais deve ser avaliada com base na relação de 3 vezes o ruído da linha de 

base, sendo obtido a partir da curva de calibração. Já a RDC 166/2017 deixa 

definido que o limite de detecção de métodos instrumentais deve ser determinado 

pela razão sinal-ruído, devendo este ser maior ou igual a 2:1. 

 

 

5.2.7 Limite de Quantificação 
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A mudança mais expressiva da RDC 166/2017 com relação a este parâmetro 

é a obrigatoriedade de testar os parâmetros de precisão e exatidão nas 

concentrações correspondentes ao limite de quantificação. 

 

 

5.2.8 Robustez 

 

Na avaliação da robustez são analisadas pequenas variações dos parâmetros 

analíticos para medir a capacidade do método em resistir a estas variações. A RE 

899/2003, define variações para análise da robustez do método, sendo os fatores 

avaliados, a estabilidade das soluções analíticas e tempo de extração, quando a 

avaliação for referente ao preparo das amostras; Variação do pH da solução, 

temperatura e diferentes fabricantes de solventes para medir a capacidade do 

método por espectrofotometria; Variação do pH,  composição, fluxo e temperatura 

da fase móvel e utilização de diferentes lotes ou fabricantes de coluna para 

avaliações por cromatografia líquida e diferentes lotes ou fabricantes de coluna, 

temperatura e velocidade do gás de arraste quando a avaliação de robustez for 

pertinente a análises por cromatografia gasosa. Com a RDC 166/2017, passa-se a 

avaliar a compatibilidade de filtros no preparo das amostras, ocorre também a 

exclusão da temperatura em preparações por espectrofotometria e finalmente a 

inclusão dos dizeres para outras técnicas analíticas, onde determina que as 

variações a serem testadas deverão ser avaliadas criticamente e os resultados das 

variações devem ser apresentados. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 

A validação de método analítico é imprescindível para garantir a legitimidade 

dos resultados obtidos e a qualidade do produto final. Os critérios para validação 

estão em constante discussão e desenvolvimento e a realização da validação para 

insumos farmacêuticos e produtos acabados é uma exigência das Agências 

Reguladoras que permite às empresas produtoras de medicamentos demonstrarem 

a adequabilidade do método utilizado conforme seu propósito. 

Novas regulamentações das normas exigem das indústrias farmacêuticas 

qualificação da equipe técnica, revisão de procedimentos e variados investimentos 

para se adequarem às regras.  A publicação da RDC 166/2017 trouxe informações 

técnicas mais detalhas ao ser comparada com a Re 899/2003, além da 

padronização dos procedimentos e dos resultados gerados, oferecendo às agências 

reguladoras evidências documentais de que o método analítico utilizado na rotina de 

liberação é adequado ao seu propósito.  
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