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POR QUE AINDA DISCUTIMOS EXAUSTIVAMENTE O TEMA
VALIDAÇÃO ANALÍTICA?
❑

ICH
o

❑

EMA
o

❑

❑

Q2(R1) Validation of analytical procedures

CPMP/ICH/381/95 -Note for Guidance on Validation of Analytical Method: Definition and Terminology

FDA
o

Reviewer Guidance Validation of Chromatographic methods (CDER, November 1994)

o

Analytical Procedures and Methods Validation for Drugs and Biologics, (Guidance for Industry,1 5)

USP
o
o
o

<1224> Transfer of Analytical Procedures
<1225> Validation of Compendial Procedures
<1226> Verification of analytical procedures
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POR QUE AINDA DISCUTIMOS EXAUSTIVAMENTE O TEMA
VALIDAÇÃO ANALÍTICA?
Panorama 2015 - e 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2015 – RE 899/03 & RDC
48/2009

Principais itens de indeferimento de registro
de medicamentos

Fonte: ANVISA,2015
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POR QUE AINDA DISCUTIMOS EXAUSTIVAMENTE O TEMA
VALIDAÇÃO ANALÍTICA?

Panorama 2016 – pós registro relacionados
ao fármaco

Fonte: ANVISA,2017 Informe sobre os principais motivos de exigência envolvendo mudanças pós-registro relacionadas ao fármaco,
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POR QUE AINDA DISCUTIMOS EXAUSTIVAMENTE O TEMA
VALIDAÇÃO ANALÍTICA?
Panorama 2019

Fonte: Webinar ANVISA, 21/05/2020 - Em videoconferência, Anvisa orienta sobre como melhorar registro de medicamentos
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POR QUE AINDA DISCUTIMOS EXAUSTIVAMENTE O TEMA
VALIDAÇÃO ANALÍTICA?

Fonte: Webinar ANVISA, 21/05/2020 - Em videoconferência, Anvisa orienta sobre como melhorar registro de medicamentos
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COMPLEXIDADE TEMÁTICA E AUTORES ENVOLVIDOS
Origem do site

Procedimento interno

Treinamento

Planejamento

Parceiros
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Nacional & Internacional
Referências: RDC166/17 e Internacionais
Execução & Legislação’
Aquisição, Avaliação & Prazo

IFA site, Excipientes, Importador,
Terceiros

COMPLEXIDADE TEMÁTICA E AUTORES ENVOLVIDOS
Atividade – Validação Analítica
Verificação dos locais envolvidos
2.3.S.2 Manufacture (name, manufacturer)
3.2.P.3.1 Manufacturer (s)

IFA: Validação IFA (Site Liberação e Estabilidade)

Produto acabado : Validação IFA – Produto – Excipiente
(não farmacopeico)

Foco: Validação Analítica
Liberação /e Estabilidade e Importador
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COMPLEXIDADE TEMÁTICA E AUTORES ENVOLVIDOS
Atividade
Validação Analítica
Parceiro
Externo

Importador

Desenvolvedor

Liberação

VALIDAÇÃO
ANALÍTICA

Estabilidade

Art. 2° Esta Resolução é aplicável a métodos analíticos empregados em insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos
biológicos em todas as suas fases de produção.
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COMPLEXIDADE TEMÁTICA E AUTORES ENVOLVIDOS
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Seletividade
Ensaio Limite
LOD
LOQ

Validação parcial
Método compendial

Precisão

Validação Completa

Exatidão
Linearidade
Robustez

Reprodutibilidade

COMPLEXIDADE TEMÁTICA E AUTORES ENVOLVIDOS
RDC 166/17
Art. 7° Os métodos analíticos compendiais devem ter sua adequabilidade demonstrada ao uso pretendido, nas
condições operacionais do laboratório, por meio da apresentação de um estudo de validação parcial.

Art. 9° No caso de transferência de método entre laboratórios ,esse será considerado validado, desde que seja
realizado um estudo de validação parcial nas dependências do laboratório receptor.
§1º A transferência de método entre laboratórios com o mesmo sistema de gerenciamento da qualidade pode ser
realizada por meio de um estudo de validação parcial, nos termos do art. 8º, ou pela avaliação da reprodutibilidade.
§2º Outra abordagem poderá ser aceita, mediante justificativa e apresentação de protocolo e relatório de
transferência, baseada em análise de risco e considerando a experiência prévia, o conhecimento da unidade receptora,
a complexidade do produto e do método e as especificações, além de outros aspectos relevantes aplicáveis.

§4º A documentação de transferência do método deve ser apresentada contendo a cópia do relatório de validação
do método transferido, como prova de que esse foi originalmente validado em conformidade com normas e
regulamentos específicos aprovados/referenda dos pela Anvisa.
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COMPLEXIDADE TEMÁTICA E AUTORES ENVOLVIDOS
RDC 166/17
Art. 12 Os documentos da validação e da validação parcial apresentados devem descrever os procedimentos, os
parâmetros analíticos, os critérios de aceitação e os resultados, com detalhamento suficiente para possibilitar sua
reprodução e, quando aplicável, sua avaliação estatística.
Art. 13 O relatório de validação a ser protocolado, conforme resoluções de registro e pós-registro, deve conter os
dados e cálculos obtidos durante a condução da validação analítica, bem como a abordagem estatística utilizada para a
avaliação dos dados.
§ 1º Os dados brutos relacionados ao parâmetro de seletividade devem fazer parte do relatório mencionado no caput.

§ 2º Os dados brutos relacionados aos demais parâmetros devem estar disponíveis na empresa para avaliação
mediante solicitação da Anvisa.

15

COMPLEXIDADE TEMÁTICA E AUTORES ENVOLVIDOS
IFA e DP site
Site
internacional

Em sua grande maioria, empresas Internacionais

Validações realizadas para atendimento ao mercado mundial

Validações realizadas fora da vigência da RDC 166/17 (antiga)
Dificuldade de recuperação de dados
Não obrigatoriedade de envio de validação para método compendial (abordagem
GMP – USP <1224>)
Abordagens de transferência não levam em conta o mesmo sistema de qualidade
Documentação de envio (CTD / DMF) não relaciona sites de liberação e
estabilidade. Informações não contempladas
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PROCEDIMENTO E TREINAMENTO
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1°
Procedimento

Treinamento

Balizado na RDC 166/17
Discutir referências internacionais
(Art 1 e Art 9)

Revisão

Execução

Desenhos de critérios de aceitação
(AOAC, WHO)

Avaliar abordagens aprovadas
Aprovação
Regulatória

PLANEJAMENTO

Avaliação prévia da metodologia
• Familiaridade com a técnica empregada
• Capacidade do laboratório

Aquisição de materiais
• Coluna cromatográfica
• Consumíveis (padrões de referência)

Prazos
• Interação Qualidade x Regulatório
• Exigências
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COMPLEXIDADE TEMÁTICA – HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL

RDC 166/17

ICH Q2 (R1)

1) Seletividade: confirmada com substâncias
estruturalmente semelhante

1) Pode ser confirmada ...

2) Comprovação da pureza cromatográfica na
seletividade

2) Pode ser util....

3) Amostras preparadas de maneira independente na
exatidão e precisão

3) Sem menção ao modo de preparo

4) Calcular DPR para cada nível de recuperação --critério de aceitação

4) Sem menção de DPR% como critério para exatidão

5) Linearidade: 5 concentrações 3x

5) 5 concentrações é recomendada
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COMPLEXIDADE TEMÁTICA – HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL

RDC 166/17

ICH Q2 (R1)

6) Artigo 27 – Linearidade
▪ Avaliação da associação linear entre as
variáveis (r) e r²
▪ Investigação da homocedasticidade
▪ r > 0.990

6) Linearidade
▪ Ausência de avaliação
▪ Ausência de avaliação
▪ r > 0.99

7) Robustez
▪ critério de aceitação = exatidão
▪ Aprovação da adequação do sistema
▪ Justificar variação não investigada

7) Robustez sem requerimento específico

8) Padrão de Referência Compendial ou caracterizado

8) Sem menção

9) Validação de impureza desconhecida: inferência ao
ativo

9) Sem menção
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COMPLEXIDADE TEMÁTICA – PADRÃO DE REFERÊNCIA
Art. 14 Na validação de métodos analíticos, deverá ser utilizada Substância Química de Referência Farmacopeica (SQF)
oficializada pela Farmacopeia Brasileira, preferencialmente, ou por outros compêndios oficialmente reconhecidos pela
Anvisa.
§ 1º. Será admitido o uso de Substância Química de Referência Caracterizada (SQC), mediante a apresentação de relatório
de caracterização (Art. 15) conclusivo para o lote em estudo, incluindo as razões técnicas para escolha dos ensaios
utilizados e os dados brutos pertinentes.

Reference Standards <11>
5.12. REFERENCE STANDARDS

Os padrões de referência
adquiridos de compêndios
oficiais são caracterizados
lote a lote?

21

WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art. 1° Esta Resolução estabelece critérios para a validação de métodos analíticos.
Parágrafo único. O não atendimento a qualquer critério disposto nesta Resolução deve ser

tecnicamente justificado e será objeto de análise pela Anvisa

Dificuldade de apresentar uma abordagem alternativa, principalmente para
aquelas que executam a validação analítica em território que não o Brasileiro.
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art. 2° Esta Resolução é aplicável a métodos analíticos empregados em insumos farmacêuticos,
medicamentos e produtos biológico sem todas as suas fases de produção.

Ampliar o debate para a necessidade de submissão de validação analítica dos
excipientes pelo fabricante do medicamento.
Tópico aplicado a BPF (tanto as atividades de CQ realizadas pelo fabricante do
excipiente quando feita pelo fabricante do produto acabado).
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art. 11 Deve ser realizada a verificação de sistema a cada corrida analítica.

Dificuldades em estabelecer critérios de aceitação para a adequação do sistema.

As referências utilizadas pelas empresas variam muito, e muitas delas utilizam
valores já estabelecidos no mercado, porém sem nenhuma referência palpável.
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art. 19 Parágrafo único. No caso de métodos cromatográficos, deve ser comprovada a pureza
cromatográfica do sinal do analito, exceto para produtos biológicos.

Dificuldade com validações de origem internacional, a avaliação da pureza espectral
não é mandatória em outros guias internacionais:
Avaliada caso a caso, método a método, de acordo com a natureza da amostra,
sensibilidade e finalidade do teste. A pureza espectral deve ser considerada como uma
ferramenta investigativa de possíveis desvios nos parâmetros quantitativos de validação
no qual já se tem conhecimento prévio da metodologia (perfil cromatográfico), métodos
com resolução limítrofes, sinais relativamente baixos.
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art. 21 §1°Para demonstrar ausência de interferência de produtos de degradação, é necessário
expor a amostra a condições de degradação em ampla faixa de pH, de oxidação, de calor e de luz.
Exigências tem sido exaradas fora do escopo da RDC 53/2015, como por exemplo
realização de ensaio de degradação forçada para métodos de quantificação de impurezas
adicionadas intencionalmente (solventes residuais). Esclarecer diretamente a aplicação
direta do estudo de degradação forçada em cada metodologia específica conservantes).
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art. 27 Avaliação estatística da linearidade (homocedasticidade, avaliação da
significância do coeficiente angular, avaliação da associação linear

Debater qual a relevância dessa abordagem estatística na validação analítica
principalmente para metodologias consagradas com boa sensibilidade, baixos
desvios, altas recuperações.
ICH Q2 (R2) – Não incluiu essa avaliação estatística no texto da revisão
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Artigo 9: No caso de transferência de método entre laboratórios, esse será considerado
validado, desde que seja realizado um estudo de validação parcial nas dependências do
laboratório receptor.
§1º A transferência de método entre laboratórios com o mesmo sistema de gerenciamento
da qualidade pode ser realizada por meio de um estudo de validação parcial, nos termos
do art. 8º, ou pela avaliação da reprodutibilidade.

Diferenciação de sistema de Qualidade para o delineamento do processo de
transferência de método analítico. Dificuldades de implementação de avaliação de
risco baseado em conhecimento prévio, complexidade, familiaridade, sensibilidade.
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art 37. §1° No caso de impurezas conhecidas ausentes ou presentes em concentração menor
que o limite da especificação na amostra, esta deve ser fortificada com concentrações
conhecidas do padrão de impurezas.
A amostra pode conter impurezas (analitos) acima do limite de quantificação sem

que haja contaminação o critério de aceitação quanto ao desvio padrão relativo
pode ser mensurado e a precisão (repetibilidade e intermediária) do método
avaliada. Por outro lado, parâmetros como linearidade e exatidão garantem a

faixa de trabalho da metodologia. Inclusive, para este desenho de validação, a
precisão pode ser mensurada a partir do desvio padrão relativo obtido na exatidão
(recuperação) dos 3 níveis.
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Anexo I – Aplicação do ensaio limite

O ensaio limite pode ser aplicado independente se a técnica analítica empregada é capaz
de mensurar com precisão e exatidão (resultado absoluto) o analito. Em determinadas

quantificações, não se faz necessária a aplicação de uma avaliação quantitativa,
principalmente aquelas onde a tendência (possibilidade de formação) não é provável ao
longo do ciclo de vida do produto acabado.
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art. 65 A avaliação dos parâmetros descritos na Tabela 1 do anexo III deve ser contemplada no relatório
de validação (robustez)

Limitação do delineamento experimental multifatorial (exemplo, teste de Youden). As
modificações devem ser sugestões a serem alteradas de acordo com a técnica
analítica, e não uma obrigatoriedade mediante justificativa de ausência. A avaliação

da robustez é um item de desenvolvimento analítico já testado, não sendo
necessário o envio dessas informações no dossiê Regulatório.
sugere possíveis alterações, não as trata como obrigatórias.

O guia ICH Q2
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WORKSHOP – DESAFIOS DO SETOR REGULADO
Art. 12 e 13.
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Estruturação da documentação de submissão: Protocolo , Relatório e Dado Bruto

(cromatograma)

Dificuldade de se estabelecer junto com a Agência Reguladora o limite tênue
de documentação BPF e documentação Regulatória (para submissão).
Levando em conta o formato CTD, e eCTD tendências mundiais e a futura
implementação

do

guia

24/2019,

é

necessário

adotar

padrões

de

documentação neste sentido.
Protocolos, relatórios, dados brutos, cromatogramas gerados pelo software
estarão sempre disponíveis para avaliações de Qualidade (inspeções)

RDC 166/17 COMO RESOLUÇÃO NÃO MANDATÓRIA
RDC 359/ 2020

Institui o Dossiê de Insumo Farmacêutico
Ativo (DIFA) e a Carta de Adequação de
Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo
(CADIFA).

Certification of suitability to the monographs of the European Pharmacopoeia

Art. 10. As seções da documentação de qualidade do DIFA devem ser estruturadas conforme o módulo de
qualidade do insumo farmacêutico ativo (3.2.S) do Guia para Organização do Documento Técnico Comum (CTD)
para Registro e Pós-registro de Medicamentos emitido pela ANVISA.

V - ICH Q2(R1) - Validação de Procedimentos Analíticos;
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RDC 166/17 COMO RESOLUÇÃO NÃO MANDATÓRIA

RDC 413/ 020 - Dispõe sobre alterações pós-registro e cancelamento de registro de produtos biológicos.

Art. 9º Os seguintes guias do International Council for Harmonisation of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) devem ser utilizados de forma complementar a esta Resolução e à Instrução
Normativa – IN nº 65, de 20 de agosto de 2020, e suas atualizações, para subsidiar as alterações pós-registro,
conforme o caso:

II - ICH Harmonised tripartite guideline. Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology Q2(R1), de novembro de 2005 e suas atualizações;
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ESTUDO DE CASO – LEVANTAMENTO ANVISA
1) Não apresentar validação / ou validação parcial: a validação é sempre necessária, mesmo quando o
método é farmacopeico (apenas métodos muito simples, como pH e solubilidade são exceções).

2) Métodos desenvolvidos em outra empresa ou local devem apresentar validação parcial e transferência.

3) Divergências apresentadas no relatório de validação em relação a parâmetros do método de controle de qualidade
(diferentes colunas, preparo de amostras e etc): a ANVISA considera uma falta de organização a empresa apresentar
divergências entre versões de métodos enviados nos dossiês.
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ESTUDO DE CASO – LEVANTAMENTO ANVISA
4) Ausência de relatório de caracterização de Substâncias Químicas de Referências (SQR): quando se utiliza
“padrões” não compendiais é necessário SEMPRE anexar o relatório de caracterização que comprove a identidade
e qualidade da substância.

5) Envios de validação de métodos quantitativos, como os que utilizam HPLC e CG para impurezas, como se fossem
Ensaios Limites: métodos quantitativos sempre necessitam de validações incluindo precisão, exatidão linearidade e
LQ (se forem de impurezas). Alguns métodos colorimétricos e, eventualmente, TLC podem ser considerados

ensaios limites.
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ESTUDO DE CASO – LEVANTAMENTO ANVISA

6) Não apresentar dados de pureza de picos: deve-se usar o software do equipamento para calcular o purity
angle e o threshold (pico puro = purity angle< threshold angle). A pureza deve ser maior ou igual a 0,99 e

resultados de 0,90 a 0,99 devem ser especificamente justificados, os cromatogramas e resultados devem ser
incluídos e a falta de pureza requer reavaliação do método. SELETIVIDADE acaba sendo o item com maior
exigências.

7) Não avaliar a seletividade do método em relação a impurezas desconhecidas: mudanças de perfil de impurezas

devem ser investigadas, deve-se evidenciar a injeção de impurezas conhecidas e seus tempos de retenção,
deve-se incluir um system suitability com controle de resolução para casos de resolução complicada.
SELETIVIDADE acaba sendo o item com maior exigências.
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ESTUDO DE CASO – LEVANTAMENTO ANVISA

8) Considerar um limite aceitável inadequado para interferências, por exemplo de 2 % para placebo. Tais limites

poderiam ser justificáveis somente no caso de dissolução por UV, mas para métodos cromatográficos são
inaceitáveis. SELETIVIDADE acaba sendo o item com maior exigências.

9) Enviar a seletividade sem a degradação forçada: deve-se atender o descrito na RDC 166/2017 e a RDC53/2015.

10) Enviar a linearidade com faixa inadequada: teor 80 a 120%, uniformidade 70 a 130%, 50 a 150% é aceitável.
Especial atenção deve ser dada no caso de métodos que monitoram teor e impurezas ao mesmo tempo, pois estes devem
ter uma faixa linear inteira – deve-se incluir mais pontos, se necessário, ou usar o ativo mais diluído. Se não houver
linearidade deve-se considerar alterar o modo de calibração externa.
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ESTUDO DE CASO – LEVANTAMENTO ANVISA

11) Definir o fator resposta inadequadamente: deve-se utilizar a linearidade, em especial o coeficiente angular e no caso
de revalidação este item deve também ser revisto.

12) Utilizar réplicas na precisão e exatidão não verdadeiras: as replicatas devem ser preparadas desde a pesagem: utilizar a
mesma solução mãe não é aceitável na maior parte das ocasiões.
Apresentar limites incoerentes para precisão e exatidão: se a especificação de IFA for 98-102% não é adequado um
DPR de 5% (especificações de 95-105% também não seria); métodos de HPLC que só incluem pesagem e preparos
simples devem ter limites de 2%. O critério de aceitação deve ser baseado em: concentração de analito (menores

concentrações, maiores DPR aceitáveis), técnica e especificação.
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ESTUDO DE CASO – LEVANTAMENTO ANVISA

40

13) Não apresentar precisão e exatidão no limite de quantificação. Critérios para precisão e exatidão podem ser diferentes
neste ponto, se justificável.

14)Apresentar LQ incoerentes com limites de notificação e identificação (RDC 53/2015). LQ deve ser menor ou igual a estes
limites e se a RDC 53/2015 não é aplicável o LQ deve ser no mínimo 50 % do limite de especificação. Verificar a sensibilidade
adequada para avaliar a estabilidade.

15) A validação deve ser feita antes da estabilidade.

ESTUDO DE CASO
1) Verificar os critérios de aceitação para a adequação do sistema, pois no relatório de validação constam tais como
apenas informativos.

2) Enviar nova avaliação de especificidade englobando análise do diluente/fase móvel, padrão, amostra, amostra
contaminada com impurezas conhecidas. Não foi atendido o aritgo 19 no qual preconiza que a seletividade do método
analítico deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de identificar ou quantificar o analito de interesse,

inequivocamente, na presença de componentes que podem estar presentes na amostra, como impurezas, diluentes e
componentes da matriz.
3) Corrigir os critérios de aceitação para a seletividade. A seletividade foi avaliada apenas pela resolução o que não é
suficiente para concluir se um método é seletivo ou não.
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ESTUDO DE CASO
4) Encaminhar os dados brutos (cromatogramas) com a avaliação da pureza de pico (ativo) e resultados de adequação
do sistema.

5) Enviar novo relatório de validação incluindo a avaliação da seletividade e dos limites de quantificação do método para a
impureza XXX (impureza de síntese/produto de degradação). Considerando que essa impureza é controlada como
impureza inespecífica, o limite de quantificação deve ser coerente com o limiar (limite) de notificação (0.05%)
6) Para o IFA, demonstrar que a separação entre o IFA e a impureza XXX é adequada. A empresa informa que a
separação entre a impureza e o IFA foi avaliada por meio de “pureza de pico", porém este parâmetro não é adequado
para avaliação de separação de picos em métodos cromatográficas, neste caso, onde a impureza é um isômero nativo
do IFA, não é esperando que os materiais possuam espectros UV diferentes, de modo que, ainda que haja
contaminação dos picos, é possível que essa contaminação não fosse detectada pelo teste de pureza de pico.
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ESTUDO DE CASO
7) Enviar nova avaliação da linearidade para o método de impurezas elementares contemplando o nível de impureza
esperado (LOQ) até 120% do limite máximo especificado. Refazer a exatidão e precisão respeitando os intervalos
preconizados.
8) O critério de aceitação para a recuperação (exatidão) de 70% a 150% não foi considerável aceitável considerando a
concentração de 10 ppm e os resultados encontrados.
9) Na validação do método de determinação de substâncias relacionadas por HPLC/UV, realizada pela empresa fabricante
do fármaco: a) considerando a tendência verificada visualmente no gráfico de resíduos apresentado para a impureza X,
demonstrar a homogeneidade de variância dos resíduos por meio de método estatístico adequado
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ESTUDO DE CASO
10)Encaminhar a cópia da referência/racional para o desenho de transferência e os critérios utilizados, por exemplo, a
verificação se ambos os laboratórios atendem a especificação, comparação em termos absolutos dos resultados dos
laboratórios e também para o critério de aceitação da resolução >1,2
11) Apresentar relatório de caracterização completa dos padrões de referência não compendiais utilizados na validação de
teor conforme artigo 15 da RDC 166/2017
12) Incluir nas tabelas de repetibilidade e precisão intermediária a concentração da solução preparada versus resposta

13) Justificar o cálculo de DPR na repetibilidade e precisão intermediaria a partir da resposta ao invés de concentração em
mg/comprimido. A tomada de ensaio (peso) deve ser levado em consideração
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14) Para o IFA X enviar o relatório de validação dos métodos de identificação por IR e CCD

15) Na validação do método de pureza estereoquímica por HPLC/UV, realizada pela empresa fabricando do fármaco: a)
considerando que a técnica de HPLC/UV permite a quantificação exata e precisa de impurezas, avaliar a linearidade, a
precisão e a exatidão e determinar o limite de quantificação do método, conforme quadro I da RDC 166/2017

(Categoria II - Teste quantitativo)
16) Justificar a especificação de fator de assimetria (tailing factor) adotada para o IFA (entre 0,8 e 3,5) conforme definido
no Capítulo "〈621〉Chromatography", da USP, "as peak symmetry moves away from values of 1, integration, and hence
precision, become less reliable".
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17) Para as transferências de metodologia analítica dos métodos de controle de qualidade de IFA X e IFA Y, realizadas pelo
fabricante do medicamento: comprovar que os laboratórios (fabricante do IFA e fabricante do medicamento) possuem o
mesmo sistema de gerenciamento da qualidade, de modo a justificar a transferência de método apenas pela avaliação

da reprodutibilidade (Art. 8°, §1° da RDC 166/2017) ou apresentar a avaliação dos parâmetros de especificidade e
exatidão, conforme determina o artigo 8 da RDC 166/17.

18) Apresentar o relatório de validação de estabilidade das soluções analíticas utilizadas nos métodos de teor, produtos de
degradação, uniformidade de conteúdo e dissolução.
19) Enviar a comprovação da precisão e exatidão no LOQ uma vez que o cálculo da razão sinal/ruído é apenas uma
estimativa e é necessária a confirmação experimental do LOQ
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20) Encaminhar o protocolo de validação com o detalhamento do método, condições cromatográficas, preparo das

soluções, e critérios de aceitação. Incluir no relatório o detalhamento do plano experimental
21)Considerando que o fabricante do IFA e o fabricante do medicamento seguem a Farmacopeia Europeia para os

métodos do IFA, solicita-se que ambos enviem suas metodologias completas para o IFA em questão, de forma a cumprir
a alínea "g" do inciso I do art. 24 da RDC 200/2017 e a alínea "c" do inciso V do art. 24 da RDC 200/2017,
respectivamente. Isso porque tanto o fabricante do IFA quanto o fabricante do medicamento apenas afirmam que
seguem a Farmacopeia Europeia para o IFA, mas não mostram a metodologia em si (mostram apenas o método
interno do paládio), devendo apresentá-la.
22) Notamos que os valores de fator de resposta relativo fornecidos pelo importador não coincidem com o estabelecido

pelo fabricante do medicamento
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