
Novembro 2017

Workshop de 
Laboratórios 

Sindirações / MAPA  
Análises de Resíduos 

de  Antibióticos



AGENDA

Objetivos

Requisito Legal

Definições

Especificações

Métodos  



Segurança Alimentar
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Registro de Produtos de uso
Veterinário

OBJETIVOS



REQUISITO LEGAL

* Registro  de  Produtos de Uso  Veterinário.

* PNCR –Controle e Vigilância

Análise do Produto. –Estabilidade 

Análise do Produto na Ração.- Estabilidade

Análise do Resíduo em Matriz Biológica –Curva de Depleção

Análise do Resíduo no alimento - LMR



Insumo 
farmacêutico 

ativo 
antimicrobiano: 
antibiótico ou agente 

antimicrobiano 
utilizado como 

ingrediente ativo em 
preparações 

famacêuticas;

Antibiótico: 
substância química 

produzida ou 
derivada de micro-

organismos que, em 
baixa concentração, 
inviabiliza ou  inibe o 

crescimento de 
micro-organismos 

causadores de 
doenças;

Limites de 
Aceitação: 

Limites físico-
químicos 

estabelecidos com 
o objetivo de 

garantir que o 
produto 

permanecerá 
dentro dos limites 
de conformidade, 

durante o seu 
prazo de validade;

Limites de 
conformidade: 

Limites físico 
químicos e 

microbiológicos 
dentro dos quais um 

produto conserva 
suas características 

de qualidade, 
segurança e eficácia;

DEFINIÇÕES



Resíduos de produtos 
veterinários: são as 

substancias originais  e seus 
metabólitos em qualquer porção 

comestível do produto animal;

Limite Máximo de 
Resíduo(LMR): é a 
concentração máxima 

permitida do resíduo de um 
produto de uso veterinário 

no alimento de origem 
animal que é legalmente 

permitida ou reconhecida 
como segura à saúde do 

consumidor;

Período de Carência 
ou período de 

retirada: É o intervalo de 
tempo entre a suspenção da 

administração do produto 
veterinário até o momento 

em que os resíduos de 
relevância  toxicológica , nas 

matrizes estudadas sejam 
iguais ou inferiores aos 

LMRs estabelecidos

DEFINIÇÕES



• - Estudos para período de carência com a 
maior posologia indicada.

• Todas as espécies .

• Quando em água ou ração- estudos de 
estabilidade

• LMR –CODEX, ou legislação específica.

• Período de Carência deve ser calculado por
interpolação.

• Descrição dos métodos analíticos de controle
de qualidade, identificação e quantificação, 
dos componentes e quando relevantes dos 

produtos de degradação

CRITÉRIOS

*Portaria SDA 
74 de 11/06/96

* IN 26de 
09/07/2009

* IN 42  de 
20/12/99

*Decreto 5053 
22/04/2004 

ESPECIFICAÇÕES PARA REGISTRO DE 
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO/PNCR



REQUISITO LEGAL

*Validação de Limpeza de Equipamentos nos estabelecimentos 
que pretendem fabricar produtos destinados à alimentação 

animal com Medicamento Veterinário. IN 65

Análise do Produto no premix /ração /suplemento núcleo ou 
concentrado -Homogeneidade 

Análise do Resíduo no Flushing – Retirada do Produto 

Análise do Resíduo no produto subsequente (animal não sensível )–
Eficiência  da limpeza



Produto com Medicamento: 

ração, suplemento, premix, núcleo ou concentrado ao 
qual foi adicionado o produto de uso veterinário;

Contaminação residual: 

nível de contaminação de determinado produto destinado à 
alimentação animal por resíduos de medicamento veterinário 
remanescente do produto anteriormente fabricado na mesma 
linha de equipamentos;

Categoria animal sensível: categoria animal para a qual a 
contaminação residual de determinado medicamento veterinário 
representa risco à sua saúde ou risco de violação dos limites máximos de 
resíduo nos seus produtos (carne, leite e ovos), tais como animais para 
abate em fase final de criação, vacas em lactação, aves em postura e o 
risco aos eqüinos associado à contaminação por ionóforos;

DEFINIÇÕES



Matriz de sensibilidade: matriz que correlaciona a 
compatibilidade existente entre os diversos produtos destinados à 
alimentação animal fabricados numa mesma linha de produção. 
Considera-se na sua elaboração o risco que a eventual contaminação 
residual constitui para os animais a que se destinam;

Seqüência de Fabricação: descrição onde se define uma seqüência 
prioritária de fabricação de produtos numa mesma linha de equipamentos, 
elaborada a partir da matriz de sensibilidade com o objetivo de reduzir a 
possibilidade de contaminação cruzada;

Limpeza de Linha: procedimento adotado para a limpeza na linha 
de equipamentos aplicado na seqüência de fabricação de produto com 
medicamento veterinário para promover a redução da contaminação 
residual no lote subseqüente. Incluem as limpezas físicas com uso de 
utensílios, lavagem com água ou flushing;

DEFINIÇÕES



Flushing: procedimento de Limpeza de Linha que consiste em 
circular na linha de equipamentos compartilhados produto (flush) para 
promover a eliminação e redução da contaminação residual em lote 
subseqüente;

Flush: produto utilizado no Flushing;;

Sequência-piloto: seqüência experimental de fabricação de produto 
sem medicamento veterinário após produto com medicamento veterinário, 
intermediada por procedimento de limpeza de linha, conduzida para avaliar o 
perfil da contaminação cruzada em partidas subseqüentes a produtos com 
medicamentos veterinários e a eficácia dos procedimentos de limpeza de linha;

DEFINIÇÕES



Limite de Detecção do método analítico: é a menor quantidade 
do analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém não 
necessariamente quantificado, sob as condições experimentais 
estabelecidas.;

Limite Inferior de Quantificação: menor quantidade de um analito

numa amostra que pode ser determinada quantitativamente pelo 
método analítico com precisão e exatidão aceitáveis pelo método 
analítico;

LD=3,3 s/S; S inclinação da reta.

LQ=5-10 s/S; s desvio padrão da amostra.

DEFINIÇÕES



• - Homogeneização:      CV 5%-

Traçadores

• - Eficiência Limpeza : A.Q Princípio

ativo

CRITÉRIOS

IN65

ESPECIFICAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DE 
LIMPEZA



• Para cada repetição, A.Q Ativo:

• No produto medicado

• No último flush

• No produto não medicado
subseqüênte

CRITÉRIOS

IN65

ESPECIFICAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DE 
LIMPEZA



• Limite crítico: 1% da dose 
terapêutica

• LD e LQ menores que o 
Limite crítico

CRITÉRIOS

IN65

ESPECIFICAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DE 
LIMPEZA



• Rações, suplementos, premixes, núcleos 
ou concentrados sem medicamentos 
veterinários destinados a categorias 
animais não sensíveis serão aceitos 

concentração de até 1% da dose 
terapêutica (a contaminação residual 

corresponde a 1% da dose 
recomendada).

Eficiência
da

Limpeza

ESPECIFICAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DE 
LIMPEZA



• Produtos sem medicamentos veterinários 
destinados a categorias animais sensíveis 

deverão ser sempre fabricados após um 
produto sem medicamento veterinário que 

atenda a exigência estabelecida no item 
anterior.

Eficiência
da Limpeza

ESPECIFICAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DE 
LIMPEZA



• A empresa deverá ter procedimento 
definido adequado de segregação e 

destinação final do flush. No caso de 
utilização do flush na fabricação dos 
produtos destinados à alimentação 
animal, o critério de 1% deverá ser 

plenamente atendido no produto sem 
medicamento veterinário destinado a 

categoria não sensível. 

Eficiência
da

Limpeza

ESPECIFICAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DE 
LIMPEZA



Produtos:

C/Medicamentos –Dose terapêutica

S/Medicamentos – 1% Dose terapêutica

Residuos:

Flushs: Reutilização -1 %

Disposição de resíduos - Normativa de Resíduos

ABNT – Serie 10.000

ESPECIFICAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DE 
LIMPEZA



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Principais referências

Manual de Garantia da Qualidade Analítica – Resíduos e Contaminantes em 
Alimentos.Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria da 
Defesa Agropecuária – Brasília 2011.

Guia de Validação   e  Controle de Qualidade Analítica Fármacos em produtos 
para alimentação animal e Medicamentos veterinários –CGAL/SDA/MAPA –
Brasilia 2011.

Manual  de Validação, verificação/confirmação  de desempenho, estimativa de 
incerteza de medição e controle de qualidade interlaboratorial –DEQ/CGAL, 
Nov/2014



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Principais referências

INMETRO - Orientação sobre validação de métodos analíticos -DOQ-CGRE-008 
Ver 05 Agosto 2016.

EC (European Commission) Commission Decision.2002/657/EC of 12 august 2002. 
Implemementing Council Directive96/23/EC concerning performance of analytical 
methods and the interpretation of results.

Guia para validação de métodos analíticos e controle de qualidade interna das 
análises de monitoramento do plano nacional de resíduos e contaminantes - PNCRC 
ANIMAL

2016 AOAC International Appendix F: Guidelines for Standard Methods Performance 
Requirements



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar

Onde

• Buscar um laboratório que possa desenvolver, validar e  
realizar análises do Princípio Ativo e  do Traçador, nas
diferentes concentrações.

Como

• A empresa precisa informar qual o Limite Crítico do 
Princípio Ativo a ser atingido, para que a validação
contemple esta faixa e os LD e LQ possam estar abaixo
do Limite Crítico.



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar

Raramente os laboratórios terão os métodos de 
análises, dentro dos limites especificados já

desenvolvidos e validados. É importante durante o 
processo de planejamento dos procedimentos já

acordar com o laboratório as futuras necessidades.



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar

• Concentração
em % 

• Ex: 10%
Produto

• Concentração 
em ppm

• Ex: 50 ppm

Premix ou 
Ração

• Concentra
ção 0,1  
ppm

• Ex: 5 ppm

Flush

• Concentra
ção 0,01 
Inicial

• Ex: 0,5 
ppm

Produto 
s/medica

mento



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar

Reduz  
precisão

Reduz 
recuperação

Reduz 
seletividade

À medida que a concentração vai diminuindo:

As dificuldades operacionais vão aumentando.



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  PRODUTOS DE 
USO VETERINÁRIO: Pontos a observar.

Procedimento para combinação analito-matriz
Referências e testes preliminares

Análise de MRC/amostra de controle ou fortificada Avaliar Veracidade/ Exatidão

Estudo dos fatores experimentais que podem afetar o resultado analítico.
Planejamento de Experimentos 

Planejamento de Youden(robustez), Fatoriais 
Fracionados

Metodologia de análise de Superfície de Respostas 
– Fatoriais completos, Compostos e MIA

Desenvolvimento e Otimização -Etapas Pré Validação

Adequação de instrumentos/instalações
Preparação de reagentes/insumos e treinamento 

dos analistas 



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  PRODUTOS DE 
USO VETERINÁRIO:

Desenvolvimento



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  PRODUTOS DE 
USO VETERINÁRIO: Otimização.

Superfície de Resposta 
sem curvatura

Superfície de Resposta 
com curvatura  -

rebatida

Superfície de Resposta 
com curvatura 



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Validação

• Seletividade 
• Linearidade /Faixa de trabalho /Faixa linear de trabalho /Sensibilidade 
• Limite de Detecção (LD) 
• Limite de Quantificação (LQ) 
• Tendência/Recuperação 
• Precisão (repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade) 
• Robustez 



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar: Seletividade -Técnicas

NIRS 
ESPECTROFOTOME

TRIA

CL/CG

CROMATOGRAFIA

+ UV/VIS

DAD

LC/EM

LG/EM

Detectores seletivos utilizados em CG e CL como arranjo de diodos(DAD) e 
Fluorescencia(FL) podem não apresentar seletividade suficiente, mesmo quando 

utilizados com colunas de polaridades diferentes. Estas limitações podem ser 
aceitáveis para resíduos frequentemente encontrados , especialmente se alguns 
resultados puderem ser confirmados por técnica de detecção mais específica –

Espectrometria de Massas (EM)



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  PRODUTOS DE USO 
VETERINÁRIO

Pontos a observar Linearidade

𝑌= a0+ a1𝑋

Ilustração do Intervalo de confiança  
para uma curva ajustada. Observe 

que o intervalo de confiança é o 
menor  quando X0= Xm

• Fazer a fortificação (matriz, 
extrato de matriz), em pontos 
equidistantes, três(3) leituras 
ou amostras de preparo 
independente.

• Construir a curva de calibração 
utilizando a média das 
replicatas.

• Calcular coeficiente de 
correlação  e os resíduos para 
cada ponto.

• R>0,99
• Variâncias iguais
• Resíduos –Curva Normal



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  PRODUTOS DE USO 
VETERINÁRIO

Pontos a observar : Linearidade e  faixa de trabalho

Validação
em diferentes faixas do  

teor do ativo.

𝑌= a0+ a1𝑋

Ilustração do Intervalo de confiança  
para uma curva ajustada. Observe 

que o intervalo de confiança é o 
menor  quando X0= Xm

A concentração alvo do analito: 
(limite legal máximo permitido)  

deve se situar no centro da faixa de 
trabalho.



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar: Recuperação

Critério para 
aceitação para 
recuperação.

Rec= Conc encontrada 

/Conc adicionada

AOAC,2012 



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar:Precisão

[J. AOAC Int. 89, 1095(2006)]

Curva de Horwitz
ilustrando o 

aumento  
exponencial no 
coeficiente de 

variação em 
relação a redução 
da concentração 

do analito.



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar:Repetibilidade

Critério para 
aceitação para  
repetibilidade.
DPR= Desvio 

Padrão 
Relativo=CV

AOAC,2012 



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Pontos a observar: Reprodutibilidade

Manual de 
Garantia da 
Qualidade 
Analítica-
Resíduos e 
Contaminantes 
em Alimentos. 
MAPA/SDA 
Brasilia 2011



• O esperado é uma curva de decaimento das médias
(ou composta) de cada lote , com o valor máximo no 
primeiro lote e o mínimo, menor que o limite crítico, 

no produto subseqüênte.

Interpretação dos 
resultados

• Deve apresentar CV < 5 % em todas as batidas de 
produto.No flushing deve apresentar
comportamento semelhante ao do princípio ativo, 
tendendo a zero, não homogêneo.

Traçador

• O esperado é o total do princípio ativo planejado, no 
primeiro produto. Após a limpeza, no flushing 

subseqüênte abaixo do lda dose inicial,  tendendo a 
zero, não homogêneo. No produto subseqüênte

abaixo do limite crítico, não homogêneo.

Princípio Ativo

MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Questões operacionais
Contaminação residual não é um produto homogeneamente 
distribuído. Na verdade é errática. Pode ocorrer ou não, estar 
concentrada em um único ponto e em nenhum outro.

Não tem comportamento previsível e a  avaliação dos resultados  das 
análises precisa considerar este ponto.

É importante que a operação de descarga retire o máximo possível de 
produto após a mistura com o princípio ativo.



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Questões operacionais

Se possível, realizar uma limpeza mecânica antes do flushing para 
retirar este produto restante e  pontos aderidos.

A utilização posterior do flush está condicionada ao seu teor residual   
que tem que ser menor que 1 % da dosagem inicial.

Na avaliação deste teor residual é necessário levar em conta a 
quantidade de material foi utilizada para a etapa de flushing. 



MÉTODOS DE ANÁLISE PARA OS  
PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Questões operacionais

É importante considerar o conteúdo presente de principio ativo e 
calcular a diluição correta.

E também é necessário recalcular o teor do princípio ativo na outra 
fórmula.



Rosemary Bichara 

rosemary.bichara@mcassab.com.br

Obrigada!!!!


