Lista de Leitura
Materiais de Acesso Gratuito
1. Livros, Guias e Documentos
Manual de Garantia da Qualidade Analítica - Áreas de
Identidade e Qualidade de Alimentos e de Insumos (MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasil)

Link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/laboratorios/arquivos-publicacoeslaboratorio/manual-de-garantia-qualidade-analitica.pdf

Manual de Garantia da Qualidade Analítica - Resíduos e
Contaminantes em Alimentos (MAPA - Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Brasil)

Link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/laboratorios/arquivos-publicacoeslaboratorio/manual-de-garantia-analitica-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed.pdf
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Manual de Verificação de Desempenho de Métodos para
Diagnóstico Molecular de Doenças Infecciosas na Rede
Nacional de Laboratórios Agropecuários (MAPA - Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Brasil)

Link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/laboratorios/arquivos-publicacoeslaboratorio/biomol_final_baixa.pdf

Guia de Validação e Controle de Qualidade Analítica Fármacos em Produtos para Alimentação Animal e
Medicamentos Veterinários (MAPA - Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Brasil)

Link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/laboratorios/arquivos-publicacoeslaboratorio/guia-de-validacao-controle-de-qualidade-analitica.pdf

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 166, DE 24
DE JULHO DE 2017 - Esta Resolução estabelece critérios para
a validação de métodos analíticos, sendo aplicável a métodos
analíticos empregados em insumos farmacêuticos,
medicamentos e produtos biológicos em todas as suas fases
de produção. (ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Brasil)

Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2721567/RDC_166_2017_COMP.pdf/d5fb92
b3-6c6b-4130-8670-4e3263763401
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Guia para Tratamento Estatístico da Validação Analítica - O
objetivo deste guia é recomendar modelos e procedimentos
de análise estatística de alguns parâmetros da validação,
para cumprimento da Resolução RDC nº 166/2017 (ANVISA
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Brasil)

Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2721567/Guia+10+v1+Tratamento+estatistic
o+validacao+analitica.pdf/0840493b-be8c-42c3-a986-6e9e22e1b825

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 27, DE 17
DE MAIO DE 2012 - Dispõe sobre os requisitos mínimos para
a validação de métodos bioanalíticos empregados em
estudos com fins de registro e pós-registro de medicamentos.
(ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Brasil)

Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0027_17_05_2012.pdf/c6edeb5
6-200d-4482-8a19-99fa11c33fd3

A Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
estabelece documentos normativos (NIE-CGCRE, NITDICLA, NIT-DICOR e NIT-DIOIS), que constituem
requisitos para a acreditação. Já os documentos
orientativos (DOQ-CGCRE) têm finalidade de fornecer
informações que auxiliam na implementação dos
requisitos de acreditação. (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Brasil)
Link: (Lista de documentos da Cgcre que incluem guias de validação, estimativa de incerteza,
entre outros)
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo
=AvalLAB
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O Comitê Técnico de Química de Alimentos da Rede
Metrológica do Estado de São Paulo - REMESP possui como
objetivo a disseminação da cultura metrológica na área de
alimentos e ingredientes, visando promover a integração de
ações entre o setor produtivo, órgãos oficiais
regulamentadores, institutos de pesquisa, área acadêmica e
outras instituições afins. Para tanto, elabora documentos
orientativos e realiza Workshops.
Atualmente disponibiliza dois livros gratuitamente:
• Validação de Métodos para Análise de Alimentos:
Enfoque em Análise Centesimal
• Aplicação Prática dos Conceitos de Garantia da Validade
dos Resultados com Foco na ISO/IEC 17025
Link: https://ctqaremesp.wixsite.com/ctqa

Incerteza de medição em ensaios físico-químicos: uma
abordagem prática (Instituto Adolfo Lutz).

Link:
http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_5_11/livro_incerteza_pdf.pdf

Manual para Elaboração de Cartas de Controle (Instituto
Adolfo Lutz).

Link: http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/manual-cartacontrole_ial_2013.pdf

Versão 2020/12/23

4/22

Esse manual, elaborado de forma e linguagem simples, tem
como objetivo auxiliar pessoas que trabalham nos
laboratórios de controle da qualidade da água de estações
de tratamento de pequeno e médio portes no
desenvolvimento de suas atividades diárias.

Link: http://www.funasa.gov.br/biblioteca-eletronica/publicacoes/saude-ambiental//asset_publisher/G0cYh3ZvWCm9/content/manual-pratico-de-analise-deagua?inheritRedirect=false

Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT1 – “Incertezas”,
do Comité Eurachem/RELACRE e editado pela RELACRE que
apresenta alguns exemplos (documentos) destinados a
ajudar as pessoas menos familiarizadas com os cálculos de
incertezas, a iniciar uma abordagem deste tema.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20EUR
ACHEM_RELACRE_1_set2002.pdf
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Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT07 – “Volume” e
editado pela RELACRE. O documento descreve os
procedimentos utilizados na calibração de material
volumétrico, de uso nos laboratórios químicos e clínicos,
baseando-se na determinação gravimétrica da massa
contida (material “In”) ou escoada (material “Ex”) e na
conversão deste valor para volume, à temperatura de
referência de 20 ºC, utilizando equações adequadas e
tabelas.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/GuiaRELACR
E1_Ed_3.pdf

Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT02 – “Garantia da
Qualidade nos Laboratórios”, que tem como objectivo
apoiar os auditores internos de laboratórios químicos e
servir como guia para a preparação das auditorias internas
ao Sistema da Qualidade implementado e, ao mesmo
tempo, de elemento moderador e orientador dos auditores
para os aspectos técnicos realmente relevante nos
laboratórios químicos.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20REL
ACRE%202.pdf
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Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT02 – “Ensaios
Químicos” e editado pela RELACRE. O documento
descreve principios e ferramentas de controlo externo e
interno de qualidade.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/guia%20relac
re%203.pdf

Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT02 – “Ensaios
Interlaboratoriais” e editado pela RELACRE. O documento
descreve tipos e etapas de ensaios interlaboratoriais,
incluindo recomendações para organisadores e
participantes.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20REL
ACRE%207.pdf
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Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT02 – “Cartas de
Controlo” e editado pela RELACRE. O documento descreve
tipos e exemplos de cartas de controlo.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20REL
ACRE%209.pdf

Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT02 –
“Documentos Gerais” e editado pela RELACRE. Este Guia
pretende dar um contributo para uniformizar critérios de
elaboração do Manual da Qualidade e ajudar os novos
candidatos à acreditação a atingir mais rapidamente esse
objectivo, gastando menos tempo na fase inicial de
redacção do Manual da Qualidade.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20Rela
cre%2011%20-Ed_%202_pdf.pdf
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Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT03 – “Validação
de Métodos Internos” e editado pela RELACRE. Este
documento tem como objectivo a uniformização de
critérios utilizados para demonstrar que um método
interno de ensaio, nas condições em que é praticado, tem
as características necessárias para a obtenção de
resultados com a qualidade exigida.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20Rela
cre%2011%20-Ed_%202_pdf.pdf

Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT04 – “Garantia da
Qualidade de Sistemas Informáticos” e editado pela
RELACRE. Este documento tem como objectivo ser um guia
de orientação, para os laboratórios que pretendam cumprir
os requisitos da Garantia da Qualidade e que utilizam
sistemas informáticos nas suas actividades.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20REL
ACRE%2015.pdf
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Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT02 –
“Documentos gerais” e editado pela RELACRE. Este
documento tem como objectivo definir uma
metodologia e servir como guia para a elaboração e
implementação de procedimentos do Sistema da
Qualidade.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20REL
ACRE%2017.pdf

Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT7 – “Volume”
e editado pela RELACRE. O principal objetivo deste guia
é fornecer informação detalhada e rigorosa que
permita determinar de forma clara e inequívoca a
incerteza associada à calibração de material
volumétrico.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/Guia%20REL
ACRE%2024_C%C3%81LCULO%20DA%20INCERTEZA%20NA%20CALIBRA%C3%87%C3%83O
%20DE%20MATERIAL%20VOLUM%C3%89TRICO.pdf
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Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT3 –
“Amostragem” e editado pela RELACRE. Este
documento apresenta procedimentos orientadores de
planeamento e colheita de amostras de água, de modo
a que os resultados das análises efetuadas sejam
comparáveis. Aplica-se à colheita de amostras de
diferentes tipos de águas para análise de parâmetros
físico-químicos,
microbiológicos,
biológicos
e
radiológicos.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/GuiaRELACR
E28_Amostragem%20de%20Aguas_VF_20171218.pdf

Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT7 –
“Volume” e editado pela RELACRE. Este guia
descreve alguns dos procedimentos utilizados na
manutenção e utilização de material volumétrico,
nos quais se incluem os instrumentos volumétricos
de vidro e os instrumentos com êmbolo.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/GuiaRELACR
E%2030_Publicacao%20Oficial.pdf
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Guia elaborado pelo grupo de trabalho GT5
“Metrologia Química/Eurachem Portugal” e editado
pela RELACRE. Este Guia tem como objetivo
estabelecer linhas de orientação para os
laboratórios de ensaios químicos e físico-químicos
na quantificação da incerteza de medição,
apresentando os princípios das abordagens
geralmente mais usadas.

Link:
http://www.relacre.pt/assets/relacreassets/files/commissionsandpublications/GuiaRELACR
E%2031_%20Publicacao%20oficial.pdf

A tradução ForMEQ da primeira edição do guia
Eurachem/CITAC “Utilização de informação da
incerteza na avaliação de conformidade” (2007).

Link: https://formeq.org/utilizacao-de-informacao-da-incerteza-na-avaliacao-deconformidade/
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A tradução ForMEQ da primeira edição do guia
Eurachem/CITAC “Definindo e Utilizando a
Incerteza alvo em Medições Químicas” (2020) está
disponível na página da Eurachem. Este guia
descreve como definir a incerteza alvo (i.e. a
incerteza máxima admissível) quando este valor
não está regulamentado.

Link: https://formeq.org/definindo-e-utilizando-a-incerteza-alvo/

Notas técnicas ForMEQ:
NT01 – Como interpretar resultados de participação
em testes de aptidão?
NT02 – O comprometimento na ISO/IEC
17025:2017: A gerência do laboratório e a
imparcialidade
NT03 – As responsabilidades partilhadas nas
avaliações de conformidade

Link: https://formeq.org/notas-tecnicas-formeq/
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Tradução da 3ª edição internacional do VIM
(International vocabulary of metrology – Basic and
general concepts and associated terms JCGM
200:2012).

Link IPQ: http://www1.ipq.pt/PT/Metrologia/Documents/VIM_IPQ_INMETRO_2012.pdf
Link INMETRO: http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf
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2. Canais com vídeos na área de metrologia química
(youtube):
Canal do youtube principalmente com vídeos sobre
validação, estimativa de incerteza e cartas de controle.
As explicações apresentam uma abordagem teórica dos
conceitos, com exemplo de aplicação prática destes
utilizando o software ConfLab (www.conflab.com.br)

Link:
https://www.youtube.com/conflab

Canal do youtube principalmente com vídeos sobre
planejamento experimental. As explicações apresentam
uma abordagem teórica dos conceitos, com exemplo de
aplicação prática destes utilizando o Excel ®.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCnFGae0tQxDe2FFyiQB8C3A/videos
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3. Softwares
Software gratuito para análise estatística

https://www.mamiraua.org.br/downloads/programas/

R é um ambiente de software livre para computação estatística e
gráficos. Compila e roda em uma ampla variedade de plataformas
UNIX, Windows e MacOS.

Link: https://www.r-project.org/

Software para avaliação de curvas de calibração de instrumentos.
Fornece três técnicas de regressão para ajuste de curvas polinomiais
(fracionárias):
- Regressão de mínimos quadrados ordinários (OLS)
- Regressão de mínimos quadrados ponderados (WLS)
- Regressão de mínimos quadrados totais ponderados (WTLS)
Embora o software tenha sido desenvolvido especificamente para a
calibração de medidores de vazão, ele pode ser facilmente aplicado
ao ajuste de dados de calibração para qualquer outro tipo de
instrumento.

Link: https://www.inrim.eu/research-development/quality-life/ccc-software
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4. Planilhas
Laboratório de Quimiometria Teórica e Aplicada
Instituto de química - Universidade Estadual de
Campinas
Planilhas Eletrônicas para Cálculos de Planejamentos
Experimentais, um Tutorial
Planilha de validação: uma nova ferramenta para
estimar figuras de mérito na validação de métodos
analíticos univariados
http://lqta.iqm.unicamp.br/programasPLAN.html

O ForMEQ desenvolveu uma folha de cálculo‖planilha
com vista a facilitar e automatizar avaliações de
conformidade, com valor(es) limite(s) de uma variável,
aplicável quando os resultados de medição têm uma
distribuição normal e a sua incerteza foi devidamente
determinada. O ForMEQ produzium um video
explicativo.
https://formeq.org/avaliacao-automatica-de-conformidade/
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Lista de Leitura
Materiais de Acesso não Gratuito
1. Livros, Guias e Documentos
Livro: Gestão de Qualidade em Laboratórios (Autor: Prof.
Dr. Igor Renato B. Olivares)
Considerando os mais atuais conhecimentos desenvolvidos
para Gestão de Qualidade em Laboratórios, a 4ª edição
(2019) deste livro busca apresentá-los de forma didática,
dentro da estrutura de funcionamento de um Sistema de
Gestão, atendendo à proposta de ser um livro que poderá
auxiliar desde profissionais iniciantes nesta área
(destacando, por exemplo, a evolução dos conceitos,
necessidades e estrutura básica de um Sistema de Gestão
de Qualidade apresentados nos Capítulos 1, 2 e 3), bem
como aos especialistas que buscam novas ferramentas para
Gestão de Qualidade em Laboratórios (destacando, por
exemplo, o Ciclo de Qualidade Analítica, Indicadores da
Qualidade, Materiais de Referência e Ensaios de
Proficiência, apresentados nos Capítulo 4, 5 e 6 além das
inúmeras ferramentas aplicadas a auditoria, treinamento,
ação corretiva, apresentadas nos subitens do Capítulo 3).
Esta edição também aborda as principais modificações
relacionadas a última revisão da ISO/IEC 17025 (2017), as
quais são discutidas no capítulo 07 baseadas principalmente
na experiência do autor não apenas em seu entendimento
teórico, mas também em seu conhecimento prático
adquiridos em consultorias, cursos e auditorias para a
entidade nacional de acreditação (CGCRE/Inmetro).
Link: https://www.qualilab.net/
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Guia Prático de Validação e Garantia da Qualidade de
Ensaios Laboratoriais (Autores: Filipe de Medeiros
Albano e Maria Teresa Raya Rodriguez)

Link:
https://redemetrologica.com.br/uploads/pages/15/1576083713_FICHA%20CADASTRO.pdf

Incerteza de medições para ensaios físico-químicos:
Como tornar-se um Analista proficiente e conhecedor
de uma nova Estatística (Autor Paulo Afonso Lopes)

Link: https://www.amazon.com.br/Incerteza-Medi%C3%A7%C3%B5es-Para-EnsaiosF%C3%ADsico-Qu%C3%ADmicos/dp/8555269814
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Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, 2ª edição,
Editora Manole:, Barueri, 2017. Albertazzi G. Jr., A; Sousa, A.
R.

Link: https://www.amazon.com.br/Fundamentos-metrologia-cient%C3%ADfica-industrialAtualizada/dp/8520433758
Como Fazer Experimentos: Pesquisa e Desenvolvimento na
Ciência e na Indústria (26 março 2010) por Benício Barros Neto
(Autor), Ieda Spacino Scarminio (Autor), Roy Edward Bruns
(Autor)
Edição completamente revista e ampliada do livro
Planejamento e otimização de experimentos, sucesso da
editora da Unicamp. Aborda temas atuais da área de
quimiometria em uma edição caracterizada pelo equilíbrio
entre teoria e prática.

https://www.amazon.com.br/Como-Fazer-Experimentos-Benicio-Barros/dp/8577806529

Metrologia e Incerteza de Medição: Conceitos e Aplicações,
LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, Rio de
Janeiro, 2020. Mendes, Alexandre; Rosário, Pedro Paulo
Novelino.

https://www.amazon.com.br/Metrologia-Incerteza-Medi%C3%A7%C3%A3o-ConceitosAplica%C3%A7%C3%B5es/dp/852163675X
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2. Softwares
O Software ConfLab se baseia no conceito do Ciclo de
Qualidade Analítica (AQAC) [01], publicado em uma das
revistas internacionais de maior fator de impacto em
química analítica e atualmente aplicado em inúmeras
referências para validação, incerteza e controles de
qualidade.
Desta maneira, o ConfLab apresenta o módulo de
validação, que contempla todos os testes estatísticos
capaz e atender os mais rigorosos protocolos de
validação; o módulo de incerteza que faz uma estimativa
adequada utilizando de informações da validação além
dos equipamentos aplicados na execução do método; e
o módulo de controle da qualidade capaz de monitorar
adequadamente os resultados durante a rotina a partir
de cartas de controle.
Considerando que estes cálculos ficam relacionados na
mesma base de dados, é possível através do AQAC
atualizar os dados da validação e estimativa de incerteza
com base nos resultados do controle de qualidade.
Destaca-se que atualmente a validação, estimativa de
incerteza e controle de qualidade são requisitos de
destaque na atual edição da ISO/IEC 17025, sendo o
ConfLab um excelente aliado para atender 100% destes
requisitos.
Link: https://www.conflab.com.br/

3. Planilhas
O Action Stat é um sistema estatístico
desenvolvido pela Estatcamp, uma empresa que
atua desde 1997 nos setores de consultoria,
desenvolvimento e treinamento. O início de seu
desenvolvimento foi em 2005 por uma equipe de
doutores em computação e estatística. O Action
Stat utiliza o R, a principal linguagem de
programação estatística de uso mundial. Através
de um sistema próprio, conectamos o R com o
Excel para que você tenha flexibilidade, agilidade e
confiança nas suas aplicações estatísticas
utilizando uma interface fácil e amigável do Excel.
Link: http://www.portalaction.com.br/
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Nota: A Lista de Leitura é um documento orientativo elaborado por inúmeros especialistas, no
entanto, destaca-se que o conteúdo técnico de cada obra aqui citada é de total responsabilidade
de seus próprios autores.

Equipe de trabalho
Coordenação:
Igor Renato Bertoni Olivares
Colaboradores:
Alice Mosca
Cecilia Cristina Marques dos Santos
Estelio Menezes Rola Junior
Felipe Rebello Lourenço
Paulo Herbert
Ricardo Bettencourt da Silva
Robson Campos
Roseli Gennari
Thábita Bastos
Tony Rogério de Lima Dadamos
Vanessa Morgado
Welington Ferreira de Magalhães

Versão 2020/12/23

22/22

