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Conceito de Validação

De acordo com a Norma NBR ISO/IEC 17025:2005 (Requisitos gerais para a 

competência de laboratórios de ensaios e calibração) no item 5.4.5.1:

Validação é a confirmação por exame e fornecimento de evidência 

objetiva de que os requisitos específicos para um determinando uso 

pretendido são atendidos.

É fundamental que os laboratórios disponham de meios e critérios 

objetivos para demonstrar, por meio da validação, que os métodos de 

ensaio que executam conduzem a resultados confiáveis e adequados à 

qualidade pretendida.
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Validação => Confiabilidade Analítica

• Estabelecimento das características de desempenho do método:

vantagens e limitações;

• É uma verificação da adequação ao uso do método;

• É um processo contínuo.

Para métodos normalizados ou previamente validados: 

• verificar se os características declaradas são adequados ao propósito;

• verificar se o laboratório é capaz de reproduzir as mesmas condições;

• manter procedimentos de controle de qualidade (item 5.9) para  monitorar 

a validade dos ensaios;

• revalidá-lo, caso necessário.
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Quando efetuar a validação do método?

•Método não normalizado

•Método desenvolvido pelo próprio laboratório para atender uma aplicação

•Ampliações/modificações dos métodos normalizados

•Método normalizado usado fora do escopo indicado

Recomendação: todos os métodos devem ser validados, adequando-se

às particularidades do laboratório.
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Para os métodos normalizados, o laboratório deve 

obrigatoriamente estudar os parâmetros descritos nos itens deste 

documento, referentes à:

recuperação/tendência (8.2.5) e 

precisão (8.2.6) em toda a faixa de trabalho, 

LD e LQ (8.2.3 e 8.2.4), 

desde que os parâmetros de validação estejam declarados nos 

métodos em questão e estejam adequados ao uso pretendido. 

Validação de métodos normalizados (DOQ-Ccgre-008 rev.05)

Toda validação de método quantitativo deve contemplar: 

exatidão, precisão (repetitividade e precisão intermediária) e 

LD/LQ. 
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Equipamentos 

Calibrados / Validados

Uso de padrões 

e materiais de 

referência

Equipamentos 

funcionando 

adequadamente

Equipamentos 

dentro das 

especificações

Analista competente

e treinado

Analista com 

conhecimentos 

químicos

Analista com 

noções de qualidade

Validação
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Desenvolvimento de método

Otimização

Validação

Aplicação

Planejamento 

de experiência

Controle de Qualidade

Revalidação
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Planejamento e execução da validação

✓Definir objetivo e escopo do método;

✓Definir os parâmetros de desempenho;

✓Definir os critérios de aceitação para cada parâmetro de desempenho;

✓Verificar se as características de desempenho dos equipamentos estão

compatíveis com o exigido pelo método em estudo;

✓Qualificar os materiais, por exemplo, padrões e reagentes;

✓Planejar os experimentos de validação, incluindo o tratamento estatístico

a ser utilizado;

✓Realizar os experimentos de validação;

✓Realizar a análise crítica dos resultados obtidos, considerando os

critérios de aceitação;

✓Concluir se o método é adequado ao uso pretendido.

Os experimentos e os resultados devem ser documentados e registrados.
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Parâmetros da Validação

- Seletividade 

- Linearidade, Faixa de trabalho, Faixa linear de trabalho e Sensibilidade

- Limite de detecção (L.D.)

- Limite de quantificação (L.Q.)

- Veracidade / Tendência (bias) (*)

- Precisão (repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade) (*)

- Robustez (**)

- Incerteza de medição (***) 

(*) De acordo com VIM 2012 e Eurachem 2014, exatidão de um método inclui 

veracidade (erro sistemático) e precisão (erro aleatório).

(**) A robustez é um procedimento opcional, normalmente realizado

previamente à validação do método, na etapa de otimização.

(***) O cálculo de estimativa de incerteza complementa a validação. 
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Parâmetros de validação

Os parâmetros de validação (ou critérios de desempenho) variam de

acordo com o tipo de método.

Tipos de métodos

1) Qualitativos   

2) Semi-quantitativos

3) Quantitativos

Tem ou não tem?

Está acima do valor limite?

Quanto tem?
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Tipo de Método Nível de validação Parâmetros

Qualitativo Pequeno • Seletividade

• Limite de detecção

Semi-quantitativo Médio • Seletividade 

• Limite de detecção

• Limite de quantificação

• Precisão

• Tendência

Quantitativo Grande • Seletividade 

• Limite de detecção

• Limite de quantificação

• Precisão

• Tendência

• Linearidade / faixa de trabalho

• Sensibilidade

• Robustez
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Tipo de ensaio

Parâmetros Qualitativo Determinação do 

componente 

(ou analito) 

em maior 

teor(1)

Análise 

de elementos 

menores e

Traços (2)

Propriedades 

Físicas

Precisão   

Seletividade    

Tendência / 

recuperação

  

Robustez    

Sensibilidade/ 

linearidade / faixa 

de trabalho 

  

Limite de detecção  

Limite de quantificação 

Parâmetros de validação conforme o tipo de ensaio

Fonte: In-House Method Validation - A guide for Chemical Laboratories LGC / VAM, 2003  (Doq-cgcre-008) 
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1) Dependendo da faixa de concentração do analito, pode não ser 

necessária a determinação dos limites de detecção e de 

quantificação.

Ex: determinação de sacarose em balas e determinação do teor 

de gordura em carnes (componentes de maior teor, com 

concentração entre 1 a 100%)

(2)  São considerados como de menor teor concentrações entre 

0,01 a 1% e elementos traços, os elementos em concentração 

abaixo de 0,01%
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Seletividade

Seletividade é o grau em que o método pode quantificar o analito na

presença de outros analitos, matrizes ou de outro material

potencialmente interferente (AOAC, 2002). Um método que produz

respostas para vários analitos, mas que pode distinguir a resposta de

um analito da de outros, é chamado seletivo.

Experimentos para avaliação da seletividade envolvem ensaios com

padrões ou materiais de referência, amostras com e sem o analito, além

da avaliação da capacidade de identificação do analito de interesse na

presença de interferentes.

A matriz da amostra pode conter componentes que interferem na

medição. Esses interferentes podem aumentar ou reduzir o sinal,

comprometendo o resultado, e este efeito também pode depender da

concentração. Logo, no estudo de seletividade é necessário verificar

também a existência de efeito de matriz na faixa de trabalho.
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Na prática, diferentes testes de seletividade tentam abordar o mesmo

problema:

✓A medida pode ser perturbada por reagentes, efeitos da matriz,

componentes que afetam a sensibilidade do detector etc.

✓O efeito de erros constantes (interferências) e erros proporcionais (efeito

de matriz) podem ocorrer ao mesmo tempo.

✓Quando determinados, estes efeitos podem ser resolvidos por meio de

adição-padrão, mudanças no pré-tratamento, na separação ou na detecção.

O que se mede é o que se

pensa que se mede?
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• Quando não há disponibilidade de interferentes, alguns autores sugerem a 

avaliação da habilidade de medição do analito por diferentes métodos,  

técnicas ou por meio de variações nas condições instrumentais.

• Se a seletividade não for assegurada, a linearidade, a exatidão e a precisão 

estarão seriamente comprometidas.

(Fonte: DOQ-CGCRE-008 rev.05)

Procedimento Demonstrar Comentários

a) Fazer a análise com a 

amostra e materiais de 

referência pelo método em 

estudo e outros métodos 

validados.

Habilidade do método em estudo 

de identificar e dosar o analito na 

presença de interferentes.

Evidências necessárias 

para dar suporte e gerar 

confiabilidade suficiente.

b) Analisar amostras 

contendo vários possíveis 

interferentes na presença do 

analito de interesse.

Efeito de interferentes - a 

presença de interferente acentua 

ou inibe a detecção ou 

quantificação do analito de 

interesse.

Se alteram resultados, 

aperfeiçoar o método ou 

selecionar outro mais 

adequado.
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Linearidade/Faixa linear de Trabalho/Sensibilidade

✓ Linearidade de um procedimento analítico é a sua habilidade (dentro de
uma dada faixa) em obter resultados os quais são diretamente
proporcionais à concentração do analito na amostra (ICH, 2005).

✓ Faixa de trabalho de um procedimento analítico é o intervalo entre a
menor concentração e a maior concentração de analito na amostra para o
qual se demonstrou que o procedimento analítico tem um nível aceitável
de precisão, exatidão e linearidade (ICH, 2005).

✓ Faixa linear de trabalho é por inferência a faixa de concentração do
analito em que os resultados do método são proporcionais à
concentração do analito (Eurachem guide, 2014).

✓ Sensibilidade analítica é a mudança na resposta do instrumento que
corresponde a uma mudança na quantidade medida (Eurachem guide,
2014). É a inclinação da curva analítica.
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Linearidade

A linearidade de um método pode ser observada pelo gráfico dos

resultados dos ensaios em função da concentração do analito ou então

calculada a partir da equação da regressão linear, determinada pelo

método dos mínimos quadrados (sem forçar passagem pela origem).

A equação da reta que relaciona as duas variáveis é:

y = ax + b 

Onde:

y = resposta medida (absorbância,

altura ou área do pico, etc.);

x = concentração;

a = inclinação da curva de calibração (sensibilidade);

b = interseção com o eixo y, quando x = 0.
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Limite inferior

LD                    LQ Faixa linear de trabalho
Limite superior

Equipamento

Concentração ou 

propriedade

Faixa de Trabalho

✓Para qualquer método quantitativo, existe uma faixa de concentrações do

analito ou valores da propriedade no qual o método pode ser aplicado;

✓No limite inferior da faixa de concentração, os fatores limitantes são os

valores dos limites de detecção (L.D.) e de quantificação (L.Q.);

✓Os valores medidos próximos ao limite inferior da faixa de trabalho

devem ser distinguidos dos brancos dos métodos. Esse limite inferior

deve, portanto, ser igual ou maior do que o L.D., mas na prática o primeiro

ponto da curva de calibração é igual ou maior do que o L.Q.;

✓No limite superior da faixa de trabalho, os fatores limitantes dependem do

sistema de resposta do equipamento de medição.
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Procedimentos e Cálculos:

FASE 1: Procedimentos no laboratório

• 5 níveis de concentração, no mínimo 

• triplicata em cada nível, no mínimo

• preferencialmente, os níveis de concentração analisados em ordem aleatória 

FASE 2: Avaliação de valores aberrantes

• Verificar a ausência de valores aberrantes (em inglês, outliers) para cada 

nível de concentração. Por exemplo, usando o Teste de Grubbs. 

FASE 3: Avaliação da homocedasticidade

• Verificar a homocedasticidade dos dados, isto é, a homogeneidade da

variância dos resíduos pelos Testes de Cochran, de Levene ou de Brown-

Forsythe.

Linearidade/Faixa linear de trabalho
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FASE 3: Avaliação da dispersão das medidas – Variância ao longo da curva

Motivo: O método dos mínimos quadrados supõe que os resíduos têm a

mesma variância*

* Na calibração isto significa que a precisão das medidas é independente do

valor da concentração. Esta condição de variância uniforme é chamada

HOMOCEDASTICIDADE

Para comparação de Variâncias: TESTE DE COCHRAN
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Se Ccalc > Ctab – condição de 

heterocedasticidade

Faixa de trabalho e linearidade
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FASE 4: Regressão linear simples

Homocedástico Método dos Mínimos 

Quadrados

Reta de Regressão 

linear

xby
n

xby
b

ii

1

1

0 
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Cálculo dos coeficientes:

xbby 10 Modelo:
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Medida da Linearidade:

Coeficiente de correlação (r): maneira mais comum de se avaliar a

consistência de uma equação de regressão.

Freqüentemente usado para indicar o quanto pode ser considerada

adequada a reta como modelo matemático.

 







22 )()(
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yyxx
r

ii

ii

r varia de (-1) a (+1)

Coeficiente de determinação (r2): é o mais utilizado - fornece a idéia

percentual de correlação dos pontos com a reta. Quanto mais próximo de

1 é o r2, melhor é a representação do modelo matemático expresso pela

equação de reta. Aceita-se como boa habilidade de previsão da equação

de regressão um valor de r2 maior que 0,90. Um valor maior que 0,995 é

usualmente requerido, mas isto depende do ensaio.
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1) Otimização:Voltar para o laboratório e tentar otimizar o ensaio de modo a

melhorar sua variância e obter um comportamento homocedástico;

2) Diminuir a faixa de trabalho da curva analítica. Se a faixa de trabalho for

muito grande, pode-se optar por trabalhar com 2 curvas (faixa baixa e faixa

alta). Provavelmente as variâncias serão diferentes em cada faixa.

3) Utilizar a transformação ponderada. Caso se utilize este recurso, não

esquecer de que esta equação não fornece o valor de concentração de

forma direta (como na regressão linear), e sim com o peso de sua variância.

Observação: Não se faz regressão linear com os valores médios, e sim com

todos os valores das replicatas para não haver diminuição no número de

graus de liberdade.

Ccalc > Ctab – HETEROCEDÁSTICO  O que fazer?

Faixa de trabalho e linearidade
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Fase 5 : Gráfico de Resíduos – observar a diferença entre o valor

esperado e o valor calculado pela equação da reta de regressão para

cada ponto da curva de calibração. Verificar se há tendências.
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Nº Replicatas Matriz Procedimento 

Etapa (1): 

 

1 (uma) por 
nível 

- Branco com adição de 
concentrações variadas 
do analito ou 

- Branco da amostra com 
adição de concentrações 
variadas do analito 

 

Objetivo: Seleção da faixa de trabalho. 
Identificar inicialmente, por observação visual, a 
faixa linear aproximada e os limites superior e 
inferior da faixa de trabalho 

- Colocar no eixo x as concentrações do analito 
e no eixo do y as respostas das medições.  

- Ir para a etapa (2) 

Etapa (2) 

 

 3 (três) por 
nível  

- Materiais de referência 
(diferentes 
concentrações), na faixa 
selecionada 

ou 

- Branco da amostra com 
adição de concentrações 
variadas do analito, na 
faixa selecionada 

 

Obs.: preparar diferentes 
concentrações de modo 
independente e não 
alíquotas da mesma 
solução mãe 

Usar no mínimo 5 níveis 
de concentração 

Objetivo: confirmar a linearidade na faixa de 
trabalho selecionada. 

- Colocar no eixo x as concentrações do analito 
e no eixo do y as respostas das medições.  

- Verificar a existência de valores aberrantes 
que possam interferir na regressão  

Verificar a homocedasticidade da distribuição 
dos dados.  

Aplicar a regressão linear adequada e calcular 
o coeficiente de correlação (r). 

Com base na estimativa dos resíduos, construir 
um gráfico e avaliar a tendência. A distribuição 
aleatória em torno da linha reta confirma a 
linearidade. Tendências sistemáticas indicam a 
não linearidade.  

 

 

Linearidade e Faixa de Trabalho (Fonte: DOQ-CGCRE-008 rev.05)
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Sensibilidade

Mudança na resposta

Mudança na concentração

S = dx / dc

S = sensibilidade

dx = variação da resposta

dc = variação da concentração

• O método é mais sensível quando pequenas variações de concentração 

resultam em maior variação na resposta, ou seja, maior inclinação (b).

• Se dois métodos têm igual precisão, o mais sensível é o que possui a 

curva de calibração com maior inclinação (maior coeficiente angular). 
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Limite de Detecção (L.D.)

Concentração mais baixa que pode ser detectada, mas não necessariamente

quantificada. Indica a concentração mais baixa do elemento que pode ser

medida, isto é, que pode ser diferenciada de zero.

Abordagem Descrição Cálculos

Avaliação/

Percepção visual 

Sucessivas diluições até se encontrar a menor

concentração que pode ser diferenciada do branco.

Não há. É experimental.

Relação Sinal/Ruído Só pode ser aplicada em procedimentos analíticos

que apresentem ruído de linha de base. É

determinada pela comparação dos sinais medidos de

amostras com baixas concentrações conhecidas do

analito e dos ruídos dos brancos de amostras.

Relação sinal/ruído de 3:1 ou

2:1 é geralmente considerada

aceitável para L.D.

Estimativa a partir 

da curva analítica

Esse método fornece melhores resultados ao nível de 

traços. 

Quando o branco não gera sinal, pode-se adotar para

o valor de “s” o desvio padrão do menor nível da

curva analítica.

A inclinação “b” pode ser estimada por meio da curva

analítica do analito construída na avaliação da

linearidade.

LD = 3,3 s / b                                 

s = desvio padrão da resposta 

do branco

b = inclinação (coeficiente 

angular) da curva analítica
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Limite de Detecção (L.D.)

Abordagem Descrição Cálculos

Estimativa pelo 

desvio padrão do 

branco

Branco de amostra: matriz sem o analito de

interesse. Válido quando os valores dos brancos

apresentarem um desvio padrão diferente de zero (s).

Branco da amostra com adição da menor

concentração aceitável do analito: A “menor

concentração aceitável” é aquela tida como a

concentração mais baixa para a qual um grau de

incerteza pode ser considerado satisfatório.

Estimativa por meio 

de curva de desvios 

padrão

Nessa abordagem são preparadas soluções com

adição de concentrações variadas do analito ao

branco, próximas ao LD que se supõe para o método.

O LD pode ser determinado pela análise de 7

replicatas de amostra em pelo menos 3

concentrações distintas, sendo a menor concentração

razoavelmente próxima de zero. Um gráfico de

concentração versus desvio padrão de cada nível é

construído e então extrapolado para estimar o desvio

padrão à concentração “zero” (s0).

LD = b+3s0

Onde:

b é o valor médio da amostra 

branco (NATA, 2013).
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Limite de Quantificação (L.Q.)
Menor concentração do analito na amostra que pode ser

quantitativamente determinada com precisão e exatidão aceitáveis. Esse

limite deve ser testado com amostras independentes para averiguar se a

recuperação e a precisão conseguidas são satisfatórias.

Abordagem Descrição Cálculos

Avaliação/

Percepção visual 

Sucessivas diluições até se encontrar a menor

concentração que pode ser quantificada com

confiança (recuperação e precisão aceitáveis).

Não há. É experimental.

Relação Sinal/Ruído Só pode ser aplicada em procedimentos analíticos

que apresentem ruído de linha de base. É

determinada pela comparação dos sinais medidos de

amostras com baixas concentrações conhecidas do

analito e dos ruídos dos brancos de amostras.

A relação sinal/ruído típica

para o LQ é de 10:1. Também

podem ser adotadas relações

sinal/ruído de 6:1 e 5:1, em

função do método.

Estimativa a partir 

da curva analítica

Esse método fornece melhores resultados ao nível de 

traços. 

Quando o branco não gera sinal, pode-se adotar para

o valor de “s” o desvio padrão do menor nível da

curva analítica.

A inclinação “b” pode ser estimada por meio da curva

analítica do analito construída na avaliação da

linearidade.

LD = 10 s / b                                 

s = desvio padrão da resposta 

do branco

b = inclinação (coeficiente 

angular) da curva analítica
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Limite de Quantificação (L.Q.)

Abordagem Descrição Cálculos

Estimativa pelo 

desvio padrão do 

branco

Branco de amostra: matriz sem o analito de

interesse. Válido quando os valores dos brancos

apresentarem um desvio padrão diferente de zero (s).

Branco da amostra com adição da menor

concentração aceitável do analito: A “menor

concentração aceitável” é aquela tida como a

concentração mais baixa para a qual um grau de

incerteza pode ser considerado satisfatório.

LQ = 0 + 10.s

Estimativa por meio 

de curva de desvios 

padrão

Nessa abordagem são preparadas soluções com

adição de concentrações variadas do analito ao

branco, próximas ao LD que se supõe para o método.

O LD pode ser determinado pela análise de 7

replicatas de amostra em pelo menos 3

concentrações distintas, sendo a menor concentração

razoavelmente próxima de zero. Um gráfico de

concentração versus desvio padrão de cada nível é

construído e então extrapolado para estimar o desvio

padrão à concentração “zero” (s0).

LD = b+10s0

Onde:

b é o valor médio da amostra 

branco (NATA, 2013).

LQ = X + 10.s                               
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Resultado do 

equipamento

Expressão final do 

resultado

X < LD Não detectado (N.D.) ou 

< LD

LD < X < LQ < LQ

X ≥ LQ X (valor encontrado)

Expressão de resultados
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Observações importantes sobre LD e LQ

✓ LD e LQ é inerente à técnica, à matriz e ao analito. Então, não

há sentido em ter critério de aceitação;

✓ Valores encontrados entre o LD e o LQ não são confiáveis. Os

valores medidos só devem ser expressos a partir do LQ e por

isso o ideal é o LQ seja o primeiro ponto da curva de calibração;

✓O LD e LQ varia com a matriz e condições de operação. Assim,

durante a validação deve-se utilizar as melhores condições

(colunas novas, lâmpadas novas etc);

✓ Só se valida um método controlado e otimizado!
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Exatidão = Veracidade (erro sistemático) + Precisão (erro aleatório)

Exatidão: veracidade 

e precisão boas

Veracidade ruim 

(tendência)

e precisão boa

Veracidade boa (média) 

e precisão ruim

Veracidade

e  precisão ruins
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Exatidão, Veracidade e Tendência (Bias)

Exatidão: é o grau de concordância entre um valor medido e um 

valor verdadeiro de um mensurando.

Veracidade: é o grau de concordância entre a média dum número 

infinito de valores medidos repetidos e um valor de referência

Tendência (Bias): é a estimativa de um erro sistemático. A 

veracidade é avaliada numericamente através da tendência.

Os processos normalmente utilizados para avaliar a tendência de um

método são, entre outros:

1 - Uso de materiais de referência certificado (MRC).

2 - Participação em comparações interlaboratoriais.

3 - Comparação de métodos.

4 - Realização de ensaios de recuperação.
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1. Uso de Materiais de referência certificado

• Material de Referência Certificado (MRC): Material de referência 

acompanhado de uma documentação emitida por um organismo 

com autoridade, a qual fornece um ou mais valores de propriedades 

especificadas com as incertezas e as rastreabilidades associadas, 

utilizando procedimentos válidos. (VIM)

Para se conhecer a recuperação usando material de referência, deve-se
determinar a média e o desvio padrão de uma série de triplicatas testes
(no mínimo) e comparar com valores caracterizados do material de
referência.

Recuperação (%) =  Vlab (médio) x 100

Vc

O valor obtido na análise do MRC deve estar dentro do intervalo de
incerteza fornecido pelo certificado.
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O uso correto do MRC : Avaliar o desempenho do laboratório.

Se o valor obtido não estiver dentro do intervalo da incerteza

indicado para o valor certificado: procurar as causas desse desvio

e tentar eliminá-las ou aceitá-las, dependendo do rigor definido

para os resultados.

Para comparar os valores obtidos com o certificado, podem ser

utilizadas por exemplo as seguintes ferramentas:

• Erro relativo;

• Teste de hipóteses (teste t);

• índice z (z Score); e

• erro normalizado (En).

1. Uso de Materiais de referência certificado
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2- Comparações Interlaboratoriais

✓ Ensaios de proficiência: avaliação do desempenho do laboratório.

✓ Estabelecer a eficácia e a comparabilidade de novos métodos de

ensaio.

✓ Monitorar métodos estabelecidos.

✓ Determinar as características de desempenho de um método.

✓ Ferramenta estatística mais usada: índice Z-score.

✓ Analisar criticamente os resultados obtidos, comparando-os com

resultados anteriores.

O processo colaborativo é uma forma especial de ensaio para

avaliar o desempenho de um método nas condições normais de

trabalho em vários laboratórios, através de ensaio de amostras

homogêneas preparadas cuidadosamente.
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3 - Comparação de métodos

Consiste na comparação dos resultados obtidos utilizando um

método interno com os resultados conseguidos através de um

método de referência.

O objetivo é de estudar o grau de proximidade dos resultados

obtidos pelos dois métodos de ensaio, ou seja, de avaliar a exatidão

do método interno relativamente ao de referência.

As análises são efetuadas em replicata, utilizando os dois métodos 

de ensaio, em separado, sobre as mesmas amostras, numa faixa 

restrita de concentrações ou em toda faixa de concentrações em 

que se pretende validar o método. Compara-se os resultados 

obtidos pelos dois métodos de ensaio, através do Teste de Hipótese 

(testes f e t).
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✓ Prepara-se padrões de concentração conhecida, realizando 9
determinações em, no mínimo 3 concentrações ao longo da faixa de
trabalho. Ou seja, fazer triplicata de amostras fortificadas em 3 níveis de
concentração (baixa, média e alta). De preferência, utilizar concentrações
diferentes dos pontos utilizados na curva de calibração.

Calcular o valor médio e a recuperação (%) por nível de concentração.

R (%) = [ (Cf – Cnf) / Ct ] x 100

Onde:

Cf = Concentração do analito lida na amostra fortificada

Cnf = Concentração do analito lida na amostra não fortificada (branco de matriz)

Ct = Concentração total do analito adicionada à amostra fortificada

4 - Ensaios de Recuperação
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Precisão

✓ É o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos 

por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob 

condições especificadas. (VIM)

✓ É um termo geral para avaliar a dispersão de resultados e é geralmente 

expressa como desvio padrão (s) ou desvio padrão relativo (DPR), 

também conhecido como coeficiente de variação (CV). 

O desvio padrão relativo pode ser mais útil neste caso, pois foi
normalizado com base na concentração e deste modo ele é praticamente
constante ao longo da faixa de interesse.

Onde:

S = desvio-padrão

X  = média
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As formas mais comuns de expressar a precisão são:

✓ Repetibilidade (antiga repetitividade);

✓ Precisão intermediária;

✓ Reprodutibilidade.

A repetibilidade, a precisão intermediária e reprodutibilidade são
geralmente dependentes da concentração do analito e, deste
modo, devem ser determinadas em diferentes faixas de
concentração.

Precisão
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1- Repetibilidade

É o grau de concordância entre os resultados de medições

sucessivas de um mesmo mensurando, efetuadas sob as

mesmas condições de medição, chamadas de condições de

repetitividade, a seguir:

Mesmo procedimento de medição;

Mesmo observador;

Mesmo instrumento usado sob mesmas condições;

Mesmo local, e

Repetições em curto espaço de tempo.
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A repetibilidade pode ser expressa quantitativamente em termos da 

característica da dispersão dos resultados e pode ser determinada 

por meio da análise de padrões, material de referência ou adição a 

branco em várias concentrações na faixa de trabalho. 

Sugere-se:

9 determinações ao longo da faixa de trabalho em pelo menos 3 

concentrações (triplicatas por nível); ou

6 determinações para uma única concentração. 

Calcular a média, desvio padrão e desvio padrão relativo por nível de 

concentração estudado.

1- Repetibilidade
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2 - Reprodutibilidade

É o grau de concordância entre os resultados das medições de

um mesmo mensurando, efetuadas sob condições variadas de

medição (Condições de reprodutibilidade).

A reprodutibilidade deve ser avaliada através dos resultados obtidos

nas comparações interlaboratoriais, tomando-se o cuidado de

avaliar os critérios adotados pelo provedor para cálculo estatístico dos

resultados e mantendo-se o mesmo método de ensaio.

A avaliação da dispersão sob condições variadas, por exemplo, onde

resultados dos ensaios são obtidos com o mesmo método, variando-se

dias, operadores ou equipamentos é denominada “precisão

intermediária”.
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3 – Precisão Intermediária

A precisão intermediária refere-se à precisão avaliada sobre a mesma amostra,
amostras idênticas ou padrões, utilizando o mesmo método, no mesmo
laboratório ou em laboratórios diferentes, mas definindo exatamente quais as
condições a variar (uma ou mais), tais como:

• Diferentes analistas;

• Diferentes equipamentos;

• Diferentes tempos.

Para determinar a precisão intermediária de um método, repete-se o teste de
repetibilidade, alterando alguma condição, como por exemplo, o
equipamento. Comparar os resultados da repetibilidade com os resultados da
precisão intermediária através dos testes f e t, verificando se as variâncias e
médias nas 2 condições são estatisticamente iguais ou diferentes.

Outra forma de avaliar a precisão intermediária é através do uso de análise de
variância (ANOVA – Analysis Of Variance). ANOVA é a técnica pela qual é
possível isolar e estimar as variâncias que contribuem para a variação total do
experimento.
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Robustez

A robustez de um método de ensaio mede a sensibilidade que

este apresenta face a pequenas variações. Um método diz-se

robusto se revelar-se praticamente insensível a pequenas

variações que possam ocorrer quando esse está sendo

executado.

✓ Para determinar a robustez de um método de ensaio, pode-se recorrer ao

planejamento de Youden (2002/657/EC) ou de Plackett-Burman, por

exemplo.

✓ A robustez é um parâmetro opcional dentro dos estudos de validação,

muitas vezes estando mais associado a estudos de otimização.

✓ Convém salientar que quanto maior for a robustez de um método, maior

será a confiança em relação à sua precisão.
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Incerteza de medição

Os estudos de validação produzem dados de desempenho global do

método e fatores de influência individuais que podem ser aplicados à

estimativa da incerteza de medição associada aos resultados do método

em rotina.

Para estimar a incerteza de medição de um método de ensaio validado,

consultar os documentos de referência abaixo listados e outros específicos

do ensaio ou técnica (caso existam):

- EURACHEM. Guide Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. 3nd ed., 2012.

- INMETRO. Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, 2008, tradução do “ISO Guide

to the Expression of Uncertainty in Measurements” (ISO-GUM).

- INMETRO. Avaliação de dados de medição –Uma introdução ao “Guia para a expressão de

incerteza de medição” e a documentos correlatos - INTROGUM 2009.

-NIT-DICLA-021 rev09 – Expressão da Incerteza de Medição por laboratórios de calibração

março 2013.
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Estudo de caso 1 : 

Determinação de Ocratoxina A em café verde e torrado através de

Cromatografia Líquida acoplada a espectrometria de massas em série

(CLAE-EM/EM).

Nota: método de preparo foi adaptado e otimizado a partir de Pittet et

al. (1996) e AOAC 2000.09 (café torrado)/AOAC 2004.10 (café verde),

que utilizam clean-up em coluna de imunoafinidade e quantificação em

cromatografia líquida com detector de fluorescência (CLAE-Fluo).

Parâmetros cromatográficos: fluxo 0,3 mL/min, fase móvel 80:20 água

ácido trifluoroacético 0,05%: metanol ácido trifluoroacético 0,05 %,

volume de injeção de 50 µL, coluna Synergi Hydro C18.

Condições do espectrômetro de massas: transições e energias de

colisão m/z 404 >358 (-10,5 V) e m/z 404 >239 (-20,5 V).

Artigos: Bandeira R. et al, Quim. Nova, Vol. 35, No. 1, 66-71, 2012 ;

Bandeira R. et al, Ciência e Tecnologia de alimentos, vol 32, n° 4, 2012.
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Resumo do método

Café (verde ou torrado)

Extração em blender

(metanol e bicarbonato de sódio)

Filtração sob vácuo

Clean-up

(coluna de imunoafinidade)

Evaporação e reconstituição 

na fase móvel CLAE-EM/EM
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SELETIVIDADE

A presença de picos interferentes na identificação e quantificação de

Ocratoxina A foi verificada analisando amostras de branco de café

verde e torrado bem como amostras contaminadas com o analito a

ser medido nestas matrizes respectivamente.

Comparou-se o tempo de retenção e os pontos de identificação no

modo de Monitoramento de Reações múltiplas (MRM) nos

cromatogramas da matriz contaminada e da matriz isenta de analito

(branco) com o objetivo de verificar a existência de picos

interferentes.
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SELETIVIDADE (café verde)
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SELETIVIDADE (café torrado)
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SELETIVIDADE – Estudo do efeito matriz

Para verificação do efeito matriz, prepararam-se duas curvas de

calibração com 5 (cinco) níveis de concentração cada, espaçadas

igualmente, uma em matriz e outra em solução, ambas fortificadas na

faixa de trabalho desejada para cada método. A avaliação e

comprovação do efeito matriz foi realizada através da comparação

das inclinações pelo teste T. Os resultados obtidos foram que o

t calculado tanto para o café verde (5,0214) quanto para o café torrado

(10,1997) apresentaram valores superiores ao ttabelado (2,0422). O teste

t Student comprovou estatisticamente a existência de efeito matriz, ou

seja, diferença entre os coeficientes angulares da equação da reta

sem matriz (em solução) e com matriz, tanto no café verde como no

café torrado.
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SELETIVIDADE – Estudo do efeito matriz

Curva de Calibração em Solução e Matriz Café Verde
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SELETIVIDADE – Estudo do efeito matriz

Curva de Calibração em Solução e Matriz Café Torrado

y = 239065,85x + 626970,47

y = 1167577,23x - 763032,98
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SELETIVIDADE – Estudo do efeito matriz

Conclusões:

1) O método por CLAE-EM/EM torna a análise bastante seletiva, não

havendo interferências no tempo de retenção da Ocratoxina A.

2) Porém, foi evidenciada a existência de efeito matriz, tanto para o

café verde como para o café torrado. Desta forma, para os

experimentos de validação subseqüentes de Ocratoxina A nestas

matrizes, as curvas de calibração devem ser preparadas em matriz de

café verde e torrado.
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LINEARIDADE – Estudo em matriz

Optou-se por verificar apenas se a faixa de trabalho é linear.

Café Verde: Adotou-se a faixa de trabalho de 3,0 - 23,0 ng/g, com os

pontos eqüidistantes 3,0; 8,0; 13,0; 18,0 e 23,0 ng/g.

Café Torrado: Adotou-se a faixa de trabalho de 3,0 - 7,0 ng/g, com os

pontos eqüidistantes 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; e 7,0 ng/g.

NOTA: Em 2011, o Brasil definiu o limite máximo para Ocratoxina A

(OTA) em café torrado como 10,0 ng/g. A União Européia (UE)

recomenda níveis máximos de tolerância de 5,0 ng/g para OTA no café

torrado e moído e 10,0 ng/g no café solúvel destinados a

comercialização. Não há limite para café verde no Brasil. Na Europa,

os limites para OTA no café verde variam de 5,0 a 20,0 ng/g.



I Workshop de Laboratórios 

de Alimentação Animal

LINEARIDADE – Estudo em matriz

✓ Os pontos da curva de calibração em matriz, para café verde e

torrado, foram preparados e injetados em triplicata e com os valores

obtidos das áreas construiu-se a curva de calibração através do

método de regressão linear simples.

✓ Realizou-se o Teste de Cochran para verificar se a distribuição é

homoscedástica ou heteroscedástica. Este teste é realizado para

avaliar se o método de regressão linear simples pode ser aplicado.

✓A linearidade também é avaliada através do coeficiente de

correlação linear (r) para a faixa de trabalho da curva de calibração

(critério assumido: r > 0,90).

✓O gráfico de resíduos foi construído para avaliar a dispersão dos

resultados, que devem ser aleatórios e sem tendências.
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LINEARIDADE – Teste de Cochran

✓ Observou-se que o Ccalculado (0,54280) e Ccalculado (0,58818) foram

menores que o valor de Ctabelado (0,68380) para os cinco níveis de

concentração em triplicata da curva de calibração preparada nas

matrizes de café verde e café torrado, respectivamente, com nível

de confiança de 95,0 %.

✓Desta forma a distribuição para os dois métodos, café verde e

torrado, foi considerada homoscedástica, indicando a variação de

pontos homogênea (variância semelhante) durante toda a faixa de

trabalho.
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LINEARIDADE

✓Ambos os métodos apresentaram comportamento

homocedástico, e foi aplicado o método de regressão linear

simples, obtendo-se a equação de reta.

✓Adotou-se como critério de aceitação coeficiente de correlação

linear (r) maior que 0,90, sendo os valores obtidos 0,98188 para café

verde e 0,91754 para café torrado.

✓Os resíduos da curva de calibração em café verde e torrado

apresentaram valores distribuídos de forma aleatória em torno de

zero, indicando que o sistema é livre de tendências, que o modelo

matemático para obtenção da equação da reta é adequado e

confirmando também a linearidade dos métodos.

✓As faixas de trabalho em café verde e torrado foram consideradas

lineares.
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LINEARIDADE – Gráfico de resíduos
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LINEARIDADE – Gráfico de resíduos
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LIMITE DE DETECÇÃO (LD) E LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ)

✓ O LQ foi determinado através da análise de cafés fortificados partindo

do menor ponto de concentração para a respectiva faixa de trabalho

de cada método, ora café verde ora café torrado.

✓ A partir de uma matriz contaminada realizou-se sucessivas extrações

com concentrações decrescentes até obter um extrato com relação

sinal ruído igual a 10 (dez) que foi considerada como LQ.

✓ Para confirmação do valor de LQ, prepararam-se 3 (três) amostras de

café contaminado com OTA na concentração do LQ e verificou-se

exatidão e precisão.

✓ O LD foi calculado por meio do LQ de acordo com a fórmula a seguir:
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LIMITE DE DETECÇÃO (LD) E LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ)

CAFÉ TORRADO

✓ Limite de Detecção (LD): 1,0 ng/g

✓ Limite de Quantificação (LQ): 3,0 ng/g (primeiro ponto da curva)

CAFÉ VERDE

✓ Limite de Detecção (LD): 1,2 ng/g

✓ Limite de Quantificação (LQ): 3,0 ng/g (primeiro ponto da curva)

NOTA: É preciso verificar se o LQ possui precisão e tendência

aceitáveis. Neste caso, como o mesmo é o primeiro ponto da curva,

esta verificação já é realizada a cada curva. Caso o valor de LQ fosse

inferior ao primeiro ponto, seria necessário preparar um número

adequado de amostras no LQ e checar sua recuperação e precisão.
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TENDÊNCIA/ RECUPERAÇÃO

✓ O ideal é avaliar com uso de MRC. Na ocasião desta validação não

existia MRC de OTA em café torrado. Posteriormente a BAM

(Alemanha) disponibilizou o ERM-BD475 (5,0 ng/g). Não há MRC de

OTA em café verde.

✓ A exatidão foi avaliada através de estudos de recuperação em toda

a faixa de trabalho.

✓ Prepararam-se 3 (três) níveis de concentrações (controles): baixo

(entre o primeiro e segundo ponto da curva), médio (no meio da

curva) e alto (entre o penúltimo e último ponto da curva) nas

matrizes café verde e torrado. Para o café verde as concentrações

testadas foram 5,0; 13,0; 20,0 ng/g e para o café torrado foram 3,5;

5,0 e 6,5 ng/g. Cada uma das concentrações foi injetada 5 vezes.
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Recuperação e Precisão – Café Verde

Tabela 1. Valores de Recuperação (%), Repetitividade (DPRr %) e Precisão Intermediaria 

(DPRR %) para amostras de Café Verde contaminado nos pontos baixo (5,0 ng/g), médio 

(13,0 ng/g) e alto (20,0 ng/g) utilizando CLAE-EM/EM. 

 

Concentração (ng/g) Recuperação (%) DPR r (%) DPR R (%)  

5,0 90,45 9,94 14,34 

13,0 108,81 6,27 2,75 

20,0 99,45 5,39 2,20 
 

Critérios de aceitação adotados (Codex alimentarius):

✓ Recuperação : 70 a 110%

✓ DP(repe) ≥ 20%

✓ DP (repro) ≥ 30%

✓ Precisão intermediária: Fcalc < Ftab e Tcalc < Ttab (não há

diferença entre os analistas
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Recuperação e Precisão – Café Torrado

Tabela 2. Valores de Recuperação (%), Repetitividade (DPRr %) e Precisão Intermediaria 

(DPRR %) para amostras de Café Torrado contaminado nos pontos baixo (3,5 ng/g), médio 

(5,0 ng/g) e alto (6,5 ng/g) utilizando CLAE-EM/EM. 

 

. Concentração  (ng/g) Recuperação  (%) DPR r (%) DPR R (%)  

3,5 108, 85 13, 73 17, 84 

5,0 90, 74 9, 55 12, 57 

6,5 89, 02 2, 43 16, 54 

Critérios de aceitação adotados (Codex alimentarius):

✓ Recuperação : 70 a 110%

✓ DP(repe) ≥ 20%

✓ DP (repro) ≥ 30%

✓ Precisão intermediária: Fcalc < Ftab e Tcalc < Ttab (não há

diferença entre os analistas
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Critério de desempenho OTA em café torrado OTA em café verde

Seletividade Com influência de 
matriz

Com influência de 
matriz

Limite de Detecção (LD) 1,0 ng/g 1,2 ng/g

Limite de Quantificação (LQ) 3,0 ng/g 3,0 ng/g

Faixa Linear de Trabalho
(r > 0,90)

3,0 a 7,0 ng/g 3,0 a 23,0 ng/g

Homocedástico Homocedástico

r = 0,91754 r = 0,98188

Recuperação (70 – 110%) 89,02 - 108,85 % 90,45 - 108,81 %

Repetitividade (DP < 20%) 2,43 – 13,73 % 5,39 - 9,94 % 

Precisão intermediária (DP < 30%) 12,57 – 17,84 %, 2,20 - 14,34 %

Resumo da validação
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Estudo de caso 2: Cloranfenicol (CAP) em leite
(Extração líquido líquido com partição à baixa temperatura e LC-MS/MS)

71

71

Repete extração

Hidrólise enzimática  
com -

glucuronidase                 
(pH 5, 37°C, 12 h)

pH 7

Artigo: REGO E. et al, Anal. Methods, 2015, 7, 4699
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Método – UPLC-MS/MS

Diluição isotópica

UPLC-MS/MS, Waters, modelo Xevo TQ

• Fase móvel: MeOH e água (50:50)

• Fluxo: 0.20 mL/min

• Volume: 10 μL

• Coluna: Acquity Uplc@ HSS C18 

SB 1.7 µm X 2.1 X 50 mm (Waters) 

• Ionização : electrospray , modo

negativo (ESI-). 
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Condições do espectrômetro

de massas

Parâmetros de ESI:

•Capillary Voltage: 1,0 kV;

•Cone Voltage: 22 kV;

•Desolvation Temperature: 600 °C;

•Desolvation Gas Flow: 900 L/h.

m/z quantificação 

(energia de colisão)

m/z confirmação 

(energia de colisão)

CAP 321.1>152.0 (18V) 321.1>257.0 (11V) 

d5-CAP 326.0>157.0 (18V) 326.0>262.0 (11V)
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Acquity UPLC @ 
BEH C18 (1,7 mm 
X 2,1 X 50 mm) 

Acquity UPLC@ HSS 
C18 SB (1.8 µm x 

2.1 x 50 mm) 

Seletividade

Coluna selecionada             
(sem interferentes, 

sem supressão iônica)

a) e d) padrão de CAP

b) e e) TIC do extrato de
leite branco no teste de
supressão iônica

c) e f) sinal de MRM
(321,1>152) no teste de
supressão do CAP com
extrato de leite branco
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Efeito de matriz: 

comparação da inclinação de curvas
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Efeito de matriz - Resultados

Parâmetro Água Leite cru (integral) Leite Semidesnatado

Coef. angular

(Intervalo de 

Confiança)

0,8582

(0,8285 a 0,8879)

0,8400

(0,8193 a 0,8607)

0,8529

(0,8289 a 0,8770)

Coef. linear

(Intervalo de 

Confiança)

-0,0027

(-0,1049 a 

0,0995)

0,0273

(-0,0358 a 0,0904)

0,0545

(-0,0193 a 0,1283)

R2 0,9939 0,9941 0,9925

Teste t de 

inclinação com 

curva em água

-

Tcalc (1,073) <

Ttab (1,999)

Sem efeito matriz

Tcalc (0,2846) <

Ttab (1,9996)

Sem efeito matriz
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Linearidade 

• r² > 0.990;

• Homocedástico 
(Ccalc de 0,485 < 
Ctab de 0,5157);

• O gráfico de 
resíduos aleatório

• Faixa de trabalho
de 0,1 a 5,0 µg/kg 
de CAP é linear 
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Razão de massa CAP/CAP-d5
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Recuperação e repetibilidade (leite integral)

78

Triplicatas independentes de amostra fortificada em 3 níveis
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Recuperação e repetibilidade: leite semidesnatado
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Triplicatas independentes de amostra fortificada em 3 níveis
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Recuperação e repetibilidade

(critérios de aceitação)

80

Critérios Recuperação Repetibilidade

(DPR% 

máxima)

Conclusão

Codex

Alimentarius

60 a 120% (de 1 a 10 µg/kg) ------ Atende 

critério50 a 120% (< 1 µg/kg)

EC 657/02 70 a 110% (de 1 a 10 µg/kg) Menor possível Atende 

critério50 a 120% (< 1 µg/kg)

AOAC e FDA 70 a 125% (a 10 µg/kg) 30% a 1 µg/kg Atende 

critério21% a 10 µg/kg

Este estudo 85 a 115% 10% Atende 

critério
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Precisão intermediária 

(diferente analista em diferente dia)

A média de recuperação de amostras fortificadas foi de:

✓ 90% (DPR 7,3%) em 0,3 µg/kg

✓ 96% (DPR 6,9%) para 1,0 µg/kg 

✓ 97% (DPR 4,6%) para 3,0 µg/kg 

Dentro da faixa de aceitação estabelecida para este método:

✓ 85 a 115% para recuperação; 

✓ DPR% máximo de 15% (condições de reprodutibilidade). 
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LD / LQ

✓ LQ = 0,1 µg/kg (primeiro ponto da curva analítica)

✓ LD = LQ / 3.3 ; LD = 0,03 µg/kg

O método mostrou boa recuperação e repetibilidade,

com 3 replicatas de leite fortificado no LQ:

✓ Recuperação média de 101%

✓ DPR% de 3,1%.
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Critério de desempenho Cloranfenicol em leite

Seletividade Sem influência de matriz

Limite de Detecção (LD) 0,1  µg/kg 

Limite de Quantificação (LQ) 0,3  µg/kg 

Faixa Linear de Trabalho 
(r2> 0,990)

0,1 a 5,0 ng/g

Homocedástico

r2 = 0,9939

Recuperação (85 a 115%) 94 - 114%

Repetitividade (DP < 10%) 1,5 – 6,7 % 

Precisão intermediária (DP < 15%) 4,6 – 7,3%

Resumo da validação
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Todos os dados relevantes no estudo de validação de um

método, como o planejamento, experimentos e resultados

obtidos, devem ser documentados e registrados de forma a

possibilitar a rastreabilidade de todo o processo.

Documentações que registrem etapas da validação são

necessárias também para fins de avaliação e podem ser exigidas

por razões contratuais ou até mesmo por organismos

regulamentadores.

Documentação da Validação
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✓ É recomendado que toda a informação produzida durante o

processo de validação seja compilada em um protocolo/relatório

de validação.

✓ Este protocolo não deve ser estático, isto é, ser guardado

como um documento finalizado, ele deve ser dinâmico e a cada

modificação feita no método deve ser atualizada.

Documentação da Validação
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1- ESCOPO/ABRANGÊNCIA 

Mencionar analitos, matriz, princípio analítico

2- DEFINIÇÕES

3- REFERÊNCIAS

4- DADOS GERAIS

Data de ínicio e término do estudo ,Nome do ensaio validado, Nº NIT e rev, 

Analista(s), Laboratório responsável, Materiais de Referência, Padrões e reagentes 

utilizados (marca, lote e validade), Equipamento(s) analítico(s) utilizado(s) e suas 

Datas de Calibração, Descrição dos parâmetros básicos de operação e ajuste do 

equipamento (se pertinente)

5 - CRITÉRIOS DE DESEMPENHO (para cada parâmetro de desempenho)

a)Procedimentos

b)Cálculos

c)Apresentação de Resultados

d)Critérios de Aceitação

e)Conclusões

Sugestão de protocolo/relatório de validação
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Garantia da qualidade de resultados de ensaios

(item 5.9 da NBR ISO/IEC 17025:2005)

✓ Ao utilizar o método validado na rotina laboratorial, a

performance do mesmo deve ser monitorada pelo uso de

procedimentos de controle de qualidade apropriados ao tipo e

frequência das análises realizadas. Isso inclui o uso de:

• uso de materiais de referência certificado;

• uso de materiais de referência secundários (internos);

• participação em programas de comparação interlaboratorial

ou ensaios de proficiência;

• ensaios replicados, utilizando mesmo método ou métodos

diferentes;

• reensaio de itens retidos;

• correlação de resultados de características diferentes de um

item.
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