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How we work

USP Monograph Development Process

© 2017 USP  
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 USP’s vehicles for public notice and comment – published online only

 Pharmacopeial Forum

 Food Chemical Codex 

 Contents

– Interim Revision Announcements

(PF Only) 

– In-process Revision

– Stimuli to the Revision Process

– Nomenclature

– Harmonization

Pharmacopeial Forum (PF)

Food Chemical Codex (FCC) Forum

www.uspnf.com
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Exemplo
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Simbolos
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Simbolos
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Multiplos Testes de dissolucao
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Exemplo – Premarin (Wyeth/Pfizer)
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 www.fda.gov

 Produtos de uso humano www.fda.gov/drugs

 http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.ht

m

 Orange Book http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/default.cfm

 Testes de dissolucao http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/dissolution/

 Drugs at FDA http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm

 Produtos de uso veterinario www.fda.gov/cvm

FDA Websites

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/drugs
http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/dissolution/
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm
http://www.fda.gov/cvm
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FDA – Orange Book

 List of all drug products approved for the USA market with label 

claim and therapeutic equivalency www.fda.gov/cder/ob

http://www.fda.gov/cder/ob
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FDA – Orange Book
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FDA Dissolution Database

 Recommendation of dissolution conditions for products that do 

not have USP monographs

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/dissolution/

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/dissolution/
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FDA Dissolution Database
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Compendial Tools

https://www.usp.org/resources/compendial-tools



16

© 2018 USP

 Disintegration, dissolution and drug release test conditions as stated in USP 

monographs

 https://www.usp.org/resources/dissolution-methods-database

USP Dissolution Database
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USP Dissolution Database
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USP Dissolution Database

Example:
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www.uspchromcolumns.com

Colunas Cromatograficas na USP–NF

http://www.uspchromcolumns.com/
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www.uspchromcolumns.com

http://www.uspchromcolumns.com/
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www.uspchromcolumns.com

http://www.uspchromcolumns.com/
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http://www.usp.org/USPNF/columns.html

Site Equivalencia de colunas

http://www.usp.org/USPNF/columns.html
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Site Equivalencia de colunas
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Site Equivalencia de colunas
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 Reagents, Indicators and Solutions

– Reagent Specifications

– Indicators and Indicator Test Papers

– Solutions

• Buffer Solutions

• Colorimetric Solutions

• Test Solutions

• Volumetric Solutions

 Chromatographic Columns

Reagentes e Colunas Cromatograficas
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Reagentes na USP - NF
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Reagentes na USP - NF
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Reagents Specifications
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Reagentes Hyperlinking
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Reagentes Hyperlinking
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Validação de Métodos Analíticos

Introdução
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Validação de Métodos Analíticos

Validação

– USP <1225> Validation of compendial procedures

– ICH Q2(R1) (www.ich.org)

– RDC 166 da ANVISA

– ICH Q2(R2) Marco 2022 – comentarios publicos

– ICH Q14 Analytical Procedure Development – Marco 2022
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Validação

“Validation of an analytical procedure is the process by which 

it is established, by laboratory studies, that the performance 

characteristics of the procedure meet the requirements for 

the intended analytical applications.”

USP General Chapter <1225>

Validation of Compendial Procedures
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Validação

“The objective of validation of an analytical procedure is to 

demonstrate that it is suitable  for its intended purpose.”

ICH Guideline Q2(R1) Validation of 

Analytical Procedures: Text and Methodology

“Analytical method validation is the process of demonstrating that 

an analytical procedure is suitable for their intended purpose.”

FDA draft guidance - Analytical

Procedures and Methods Validation for Dugs and Biologics, 2015
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Validação

“Avaliacao sistematica de um metodo por meio de ensaios 

experimentais de modo a confirmar e fornecer evidencias 

objetivas de que os requisitos especificos para seu uso 

pretendido sao atendidos.”

RDC 166, ANVISA.
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ICH

 International Conference on Harmonization of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use (ICH) 

– Europa, Japão e Estados Unidos

– Discutir aspectos científicos e técnicos referente ao registro de 

produtos. 

– Harmonização de exigências. 

– Concebida em 1990.
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Normas ICH 
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FDA Guidance Document

 “Analytical Procedures and Methods Validation- Chemistry, 

Manufacturing, and Controls Documentation- Draft Guidance”

– Distribuído para comentários públicos em Agosto de 2000.

http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/G

uidances/default.htm
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Validação de Métodos Analíticos

Na prática, validação de métodos analíticos envolve:

- estabelecimento de método

- obtenção de dados analíticos a partir de amostras controladas

- avaliação estatística

- verificação das características de desempenho e aplicação
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Características de desempenho segundo a U. S. Pharm.

- Exatidão

- Precisão

- Especificidade

- Limite de Detecção

- Limite de Quantificação

- Faixa de linearidade

- Robustez

- Verificação do Sistema
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Exatidão

 Proximidade do resultado obtido pelo método em relação 
ao valor verdadeiro.

Não exato Exato
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Precisão

 Grau de proximidade entre os resultados individuais obtidos 
com amostra homogênea

Preciso mas 

não exato

Preciso e 

Exato

Exato mas 

não preciso
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Níveis de Precisão

Repetibilidade - concordância entre os resultados obtidos pelo 

mesmo analista utilizando a mesma instrumentação dentro de 

um espaço curto de tempo

Precisão Intermediária - concordância entre resultados intra-

laboratoriais obtidos em diferentes dias, com analistas diferentes, 

utilizando equipamentos diferentes.

Reprodutibilidade - concordância entre resultados obtidos em 

laboratórios diferentes (estudo colaborativo).
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Especificidade / Seletividade

The ICH documents define specificity as the ability to 

assess unequivocally the analyte in the presence of 

components that may be expected to be present, such 

as impurities, degradation products, and matrix 

components. 

Other international authorities (IUPAC, AOAC) have preferred the 

term  “selectivity, ” reserving  “specificity ” for those procedures that 

are completely selective. Pure Appl. Chem. Vol. 73, No. 8, pp. 1381-

1386 (2001) 
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Limite de Detecção/Limite de Quantificação

Característica de teste para a quantificação de impurezas

LD (LDD) - menor quantidade de substância em análise que 

pode ser detectada mas não necessariamente quantificada.

LQ (LDQ) - menor quantidade de substância em análise que 

pode ser determinada com exatidão e preicsão aceitáveis.
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Faixa de Linearidade

Capacidade do método em gerar respostas que são 

diretamente proporcionais à concentração da substância 

em análise na amostra.

 Intervalo entre os limites de quantificação superior e 

inferior que demonstrou apresentar exatidão, precisão e 

linearidade adequados.
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Robustez

 Capacidade do método em permanecer inalterado na 

presença de variações pequenas mas propositais.
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Verificação do Sistema

 Assegura que tanto a metodologia como o equipamento 

estão funcionando dentro das expectativas antes que 

as análises das amostras sejam efetuadas.
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Categorias de métodos segundo a U. S. Pharmacopeia

Categoria I - teste quantitativo para determinação do 
principal ingrediente ativo (cromatográfico ou
titulométrico).

Categoria II - impurezas ou produtos de degradação; 
quantitativo ou ensaio limite.

Categoria III - testes de desempenho (dissolução, drug 
release).

Categoria IV - testes de identificação
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Elementos para validação segundo USP <1225>

Assay
Category II

Analytical
Performance
Characteristic

Assay
Category

I Quant.  
Limit
Test  

Assay
Category

III

Assay
Category

IV (ID)

Accuracy Yes Yes * * No

Precision Yes Yes No Yes No

Specificity Yes Yes Yes * Yes

Detection limit No No Yes * No

Quantitation
   Limit

No Yes No * No

Linearity Yes Yes No * No

Range Yes Yes * * No

* May be required, depending on the nature of the specific test
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Elementos para validação segundo ICH Q2(R1)



52

© 2018 USP

Validação segundo ANVISA

Metodos analiticos empregados em:

– Insumos farmaceuticos

– Medicamentos 

– Produtos biologicos

Todas as fases de producao

Excluidos metodos microbiologicos
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Elementos para validacao segundo a ANVISA
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Elementos para validação segundo ANVISA

- Especificidade

- Linearidade

- Intervalo

- Exatidão

- Precisão

- Limite de deteccao (sensibilidade)

- Limite de quantificacao



55

© 2018 USP

Escolha das características de desempenho

Nem todas as Características de desempenho são 

necessárias para validar um método analítico. 

– Considere o uso final do método (p.e. teor, dissolução, ensaio limite, 

identificação) 

– Considere a técnica analítica que será utilizada (cromatografia, 

espectrofotometria, titulação, etc.)
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Escolha das características de desempenho

Estabeleça quais são os requisitos que o método precisa

ter em função do seu uso

– Grau de precisão e exatidão necessários

– Faixa de concentração da substância em análise

– Nível de interferência aceitável
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Definição dos critérios de aceitação

Os critérios de aceitação para a validação de um método 

analítico devem ser definidos de maneira apropriada a 

fim de evitar dois possíveis problemas:

– Um método deficiente pode ser implementado se os critérios de 

aceitação não forem muito rígidos.

P. ex., um método com alto desvio padrão pode rejeitar um lote 

adequado devido à variabilidade.
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Definição dos critérios de aceitação

– Um bom método analítico pode ser rejeitado se os critérios forem

muito rígidos. 

P. ex., um método para determinação de impurezas tem 

porcentagem de recuperacão de 92 - 106% mas não atende o 

critério de aceitacão de 95-105%.
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Protocolos para o estudo de validação final 

Método analítico desenvolvido inicialmente pela área de 

pesquisa e desenvolvimento. Validação preliminar.

Método analítico pode ser modificado quando transferido

para a área de CQ. Validação completa incluindo

estudos colaborativos.
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Protocolo de Validação

A finalidade do protocolo de validação é especificar:

– qual o uso do método analítico.

– as etapas que constituem o método analítico (não podem ser 

modificadas durante a validação).

– quais as caracterísiticas de desempenho que devem ser avaliadas. 

– os critérios de aceitação (não podem ser modificados durante a 

validação).
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Protocolo de Validação

O protocolo de validação contém: 

– Descrição  do método analítico e seu uso (finalidade) 

– Lista de características de performance aplicáveis

– Critérios de aceitação apropriados

– Revisão e aprovação
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Avaliação antes da Validação

Equipamento - apropriado para a exatidão esperada?

Padrões de referência - suficientemente caracterizados?

Método Analítico - está finalizado?

Protocolo de validação - está aprovado por GA/CQ?
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Avaliação antes da Validação

 Equipamento - Demonstrar que o equipamento a ser 
utilizado na validação é adequado para este uso e é comparável 
ao equipamento que será utilizados nas análises de rotina.

– Calibrado (se aplicável)

– Qualificações devem ter sido realizadas

Qualificação da Instalação

Qualificação da Operação

Qualificação da Performance

– Manutenção de rotina realizada
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Avaliação antes da Validação

 Padrões de Referência 

– FDA não exige nenhuma qualificação adicional dos padrões 

de referência USP.

– Padronização de reagentes vs. Padrão Primário quando 

disponível (p.ex., uso de produtos grau reagente requer 

qualificação).

– Substância em análise (pureza e homogeneidade)- mesmo 

sal ou fazer correções para diferenças no peso molecular.
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Avaliação antes da Validação

Padrões de Referência (cont.)-

– Padrões para impurezas - pureza química é crítica se for 

utilizado para determinar fator de resposta. Mesmo sal ou fazer 

correções para diferenças no peso molecular.

– Estabilidade das soluções padrão
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Avaliação antes da Validação

Padrões de Referência (cont.)-

– ANVISA – Substancia Quimica de Referencia Farmacopeica (SQF) 

oficializada pela Farm. Bras. ou outros compendios autorizados.

– ANVISA –Uso de Substancia Quimica de Referencia Caracterizada 

(SQC).

– ANVISA – nao utilizacao de Substancia Quimica de Trabalho (SQT)
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Avaliação antes da Validação

Método analítico - versão final estabelecida antes da validação

– Etapas individuais podem influenciar a exatidão e a precisão do 

método.

– Preparo das soluções - concentração dentro da faixa apropriada.
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Avaliação antes da Validação

Método Analítico - (cont.) 

– Verificação do Sistema - parâmetros e critérios de aceitação 

devem ser especificados - mudanças podem ter impacto 

negativo em estudos de validação feitos anteriormente. 
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Solução Padrão e Solução da Amostra

Precisão e exatidão do método são afetados pelas etapas 

de amostragem, pesagem e diluições .

Nenhuma tecnologia analítica pode superar esses erros 

A precisão e a exatidão de um método analítico não pode ser melhor 

que a precisão e exatidão da preparação das soluções teste.
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Validação

- Especificidade

- Faixa de Linearidade

- Limite de deteccao

- Limite de quantificacao

- Exatidão

- Precisão
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Normas ISO para padroes de referencia

www.pharmtech.com

www.chromatographyonline.com

www.americanpharmaceuticalreview.com

www.fda.gov/drugs

http://www.pharmtech.com/
http://www.chromatographyonline.com/
http://www.americanpharmaceuticalreview.com/
http://www.fda.gov/drugs
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Margareth R. C. Marques

E-mail MRM@usp.org
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