
ENSAIOS HISTóRICOS

Validação de ensaios
nas normas ISO e família ISO 9000

plpold Rodés

Coni
a entrada em cena dw nor

mas ISO a validação de mé
todo analíticos recebeu uma

atenção especial porquanto os regu
lamentos e especificações tanto locais
como globais passaram a demandar o
uso de métodos devidamente valida

dos para fins de comparação e contro
le Isto induziu uma extensa labor cola
borativa visando determinar as carac

terísticas de desempenho dos métodos
de ensaio propostos pelas entidades
normativas para após sua validação
nos âmbitos nacionais respectivos
propor sua aceitação pela ISO 0 pre
sente artigo visa esclarecer e atualizar
os conceitos e o glossario utilizados
no contexto da validação de ensaios
exigidos pelas normas ISO em geral
e de um modo especial pelo conjunto
de normas da família 150 9000

Hierarquia metka
Antes de definir o processo de vali

dação de métodos analíticos no con
texto de sua utilização específica é con
veniente lembrar a hierarquia me
todolõgica que pode ser representada
pela seqüência

técnica método procedimento
protocolo

Técnica é um princípio científico
considerado de utilidade para proce
der a um levantamento da composi
ção de urna substância Exemplo es
pectrofotometria

Método é unia adaptação especifica
de urna técnica para seu uso na medição
de uni parántetro determinado Exem
plo método da pararosani l i na para a
determinação do bióxido de enxofre

Procedimento é um conjunto de
insruçicescritas consideradas ne

cessária Imii utilizar corretanienie
um método hxemplo ASTM D2914
Standard Test Methodffir the Sulfur

Dioxide Conteiu of the Atriiovphere
West Gaeke Method Os métodos

DIN ABNT BSAINOR validados

pela ISO são procedimentos
0 objetivo de um procedimento é

conseguir uma descrição o máximo de
completa sobre corno executar uni mé
todo Atingir este objetivo porém não
é fácil por ser quase impossível for
necer uma descrição completa com os
mínimos detalhes Esperaseportanto
que o profissional experiente venha su
prir eventuais falhas de detalhamento
na descrição escrita As diferenças entre
as complementações oferecidas por
diferentes analistas explicam muitas das
variabilidades registradas em progra
mas interiaboratoriaís

Protocolo é a denominação mais es
pecitica para uni método 0 protocolo
consiste num conjunto de instruções
definidas e que devem ser seguidas
sem exceção para os resultados serem
considerados aceitáveis para um pro
pósito determinado Exemplo EPE Re
ftrence MethodIór the Deterrnituatioit
ojSulfiir Diovide in lheAyhere
Pararostiliiliize Mediod

Os protocolos podem estar funda
meniados em métodos ou procedi
mentos e suas eventuais modificaçõe
são desenvolvidas para melhor aten
der situações específicas Usualmen
te os protocolos são exigidos por
entidades oficiais para serem usados
em situações controvertidas que de
mandam uma intervenção legal 0
método de ensaio especificado num
contrato de fornecimento e de cujo
resultado vai depender a aprovação
de uni material ou produto é outro

exe111p11 de proLoCÇ1o litesulo ilUC
não seja asrn designado no docu
mento que exige seu uso

Obi da valW
A validação de uma norma de en

saio deve verificar se a metodologia
escolhida para fornecer os dados analí
ticos é a mais adequada entre as alter
nativas consideradas Avali é um
julgamento de valor onde os parâmetros
de desempenho do método são com
parados corri as expectativas com rela
ção aos analíticos Assim antes de se
lecionar e validar um método precisa
esclarecer as condições eprérequisitos
a serem satisfc locas pelos dados que o
método espera gerar Por razões de
economia nas determinações analíti
cas é preferível escolher um método
que ofereça uma exatidão adequada
nem excessiva nem insuficiente para
o nível de informação e segurança
esperado Sempre que possível deve
ser fornecida informação sobre a pre
cisão e exatidão do método São tam

bém importantes na caracterização da
metodologia e para julgar sua ade
quação para um uso específico as se
guintes informações sensibilidade a
interferências limite de detecção faixa
útil para as niedicCcentre outras

Processo de validação
0 processo de validação consiste

em veri ficar se a metodologia está fun
damentada em princípios técnicos vá
lidos e se ela represem lima prática
adequada para medições ti uais A va
lidação pede ser geral ou específica

Sendo que o objetivo básico da nie
tudologia analítica é levantar infor
mações sobre a composição de unias
amostras determinadas para facilitara
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solução de problemas muito variados
é muito importante selecionar corre
tamente a metodologia das medições
Os métodos e procedimentos já vali
dados em nível geral não podem ser
considerados validados para qualquer
situação por causas diversas entre as
quais podem ser apontadas possíveis
diferenças na amostragem Também é
conveniente avaliar a resposta da meto
dologia escolhida perante diferenças nas
concentrações previsíveis ao longo dos
pontos do processo a ser controlado
sendo recomendado verificar três níveis

de concentração alta média e baixa
Dispor de um método validado é

necessário mas não é suficiente para
gerar dados válidos A maioria dos
métodos demanda um nível conveni

ente de destreza habilidade e experi
ência por parte do analista sendo este
um ponto crítico em qualquer análise
Cabe lembrar também que a valida
de de uma norma de ensaio depende
da metodologia conceitual usada para
atacar o problema em pauta da meto
dologia analítica intrinsica ao método
escolhido do sistema de amostragem
do produto assim como da forma na
qual o modelo for utilizado para levan
tar a informação desejada

Certificação do qualidade
A qualidade de um produto industri

al é definida por um conjunto de carac
terísticas de produto final e que deter
minam o nível satisfatório da sua eficácia

funcional 0 estudo da contribuição de
cada uma destas características na fun

cionalidade visada permite fixa um
seu mix otimizado Manter constantes

as contribuições assim Fixadas demanda
o domínio operacional sobre o processo
conseguido mediante uma seqüência de
controles estabelecidos ao longo de suas
sucessivas etapas assim permitindo re
duzir a dispersão ao redor dos valores
médios dos parárnetros considerados crí
ticos para o desempenho satisfatório do
produto final

Certificar a qualidade de um pro
duto industrial é afirmar que ele foi
fabricado utilizando um processo sob
um controle tal que sua produção
em condições de controle idênticas
fornecerá um produto final com de
sempenho funcional numa qualidade
equivalente ao da amostra que mere

ceu a certificação
Portanto para certificar precisa ve

rificar uma somatória de adequações a
dos equipamentos a dos processos a
da sensibilidade dos controles a da ra

pidez dos mecanismos de resposta acio
nados pelos sensores Em outras pala
vras a certificação de uma amostra equi
vale a certificar a instalação os equipa
mentos o processo ou sucessão de pro
cessos assim como os controles e as
técnicas de ensaio que fundamentam os
métodos incorporados nas normas da
sua fabricação industrial e dos resultados
satisfatórios conseguidos na amostra A
certificação sinaliza implicitamente u
ma garantia da continuidade histórica
da uniformidade do desempenho fun
cional satisfatório do processo cuja a
mostra do produto resultante mereceu a
certificação Esta condição pode ser ve
rificada mediante comparação entre a
sucessão de desviospadrão dos valores
correspondentes a amostras tomadas em
tempos distantes diferentemente do iní
cio do processo produtivo Somente nes
ta conceituação é possível considerar
garantido o futuro desempenho satisfa
tório de um produto ainda não produzido

As normas peça importante da certi
ficação

Para poder certificar um produto
ou assegurar seu desempenho satisfa
tório é preliminarmente necessário
elaborar urna descrição dos procedi
mentos seguidos na seqüência de ati
vidades envolvidas na sua produção

A normalização inicia suas ativida
des declinando seus objetivos e sua es
tratégia de trabalho elaborando preli
núnaririente uma descrição clara de ca
da um dos procedimentos operacionais
que configuram a seqüência de etapas
assim como um desdobramento destas

descrições em atividades específicas na
forma de normas A distribuição destas
normas nos diversos níveis de chefia

da organização industrial e administra
tiva da empresa permite consolidar a
estruturação das conflabilidades interna
e externa com relação à qualidade uni
forme do produto final

A normalização deve deixar acessí
veis uns mecanismos claros e uma me

todologia eficaz para avaliar eventuais
melhorias potencialmente benéficas pe
la sua internalização nos processos e

procedimentos em vigor dentro de urna
visão ampla de melhoramento conti
nuado Quando urna empresa não esta
belece mecanismos adequados para es
ta atualização continuada as normas
podem significar uma fossilização pre
matura para a própria empresa

Gerenciamento dos normas

A garantia da qualidade demanda
emitir um grande número de normas
de procedimentos operacionais e de
especificações de compra para os ma
teriais recebidos como insumos sem

esquecer as normas que orientam as
medições controladoras da qualidade
e do desempenho Todas estas normas
forinam um coreus normativo cujo
objetivo principal é manter os pro
cessos que transformam os insumos
externos num produto acabado de fa
bricação própria em condições ope
racionais tais que seu produto final
atenda satisfatoriamente a qualidade
especificada pelo usuário A prática
demonstra a grande utilidade desse
corpos normativo como ferramenta
de trabalho de grande eficácia na
administração tanto da qualidade nos
produtos corno nos serviços ofereci
dos aos consumidores que compõem
o mercado global

A prática também demonstra a ne
cessidade de colocar e manter em or

dem esta proliferação de normas em
outras palavras é indispensável inter
nal izar a capacidade de gerenciar as nor
mas e os procedimentos normativos in
temalização que deve ser exercitada em
três níveis claramente definidos e que
estão intimamente relacionados pela
sucessão hierárquica de suas conver
gências interativas o gerenciamento ao
nível de cada empresa privada o geren

Certificados 150 9000 emitidos

no Brasil

1990

G
1s 7s

1991 17 35

1992 61 96

1993 129 225

1994 170 595

1995 353 948

1996 março1 123 1071
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ciumcntzuonível de associações nor
mativas nacionais ABNZANFOR
A3TMB3lDDN8CANentre nuÚos

oogerocmncukodcurna harmoffização
normativa global pela l8l mediante u
üaiuOiude normas l89x0

FimUio6e normas lSO9@0D
Afanruliacenormas C8O900O

nasceu com aNato cuja política dc
compras exigia dos seus fornecedores
uoxu qualidade garantida de acordo
onco ucno oornuu sobre o controle do

qualidade Os governos participantes
do Nato foram convidados u provi
denciar normas equivalentes para se
rem ateodiduuceuumcuopróprios for
ocoiroenLosSonnotrenürndudéco

dudc70uBDlcoúúuu primeira oocnzu
de Gestão de Sistemas da Qualidade
norma QS 5750 estabelecendo pn
cedicnen1os mdudoimÚatkxos para asse
gurar a qualidade de produtos ou servi
ços sucesso rápida difuaão desta
norma levou u Nato a odcÜúa deixan
dodemÍoasmunr6mhuoorma

A lSO 900 6 uu realidade uma

norma geral contendo orientação so
bre qual das normasduÍaoïün 9U0
9U8l9UO2omB003 seria o más in
dicada para aru caso determinado As
uinoporeneonnoulB900dcveser
usada para estabelecer aconformidade
com especificações garantidas durante
a preparação deuru projeto sezdemen
voLvòncntouuupoxúuçãoeümmtuÚmcão
e nos serviços auxiliares necessários u
lSÚ90U2 focaliza evohfiouugarantia

especifica
ções quocondicionam alguma fase du
produção e da instalação cou infra
estrutura da instalação produtiva a ISO
gUO3 diz respeito ú garantia de confor
midade nootesuc c resultados colhidos

no produto final acabado
Ahintório nos mostra que uin0eou

KomçUoduytécnücumneloówmaúooalidu
de mo yoaoeamou em ondas noünéúcma
ou pulos quânticos No início as preo
cupações relativas à qualidade focaliza
varn onrgoipaooeutooeüzstúuçOeafa
brimnupoozurodccoozonme8nzoarfiui
caneote n1âunou das uurounísúcum
cumyicbzadum críticas Foi nesta oÚ4xu
que predominaram oa estudos cmtaUís
úcoscomoediagramas dePmeNhiek
êranasespinhasde peixe couÚas ferra
mentas conceituais visando comprovar

eventuais progressos
Já mais neowoteozcoú u uooLoule

do qualidade deixou do tbuoúinar cu
ciuuivuzoeotmoproduto finul pumnuo
dou incluir mo seu omnpodenopooxu
hUdmdcx8pmdepoÓe du área poodu
úvu entrando pelas áreas dncompras
administração vendas serviços dcsu
porte e 6eoüculeoeo1e cozo unzuin
teraçüo muito forte nas áreas de pes
quisas de mercado e desenvolvimento
de produtos cserviços

importância crescente dou aspec
tos qualitativos daprodução industrial
induziu u criação do Comitê Técnico
176 pela I8C no intuito de Jub000
normas destinadas Ú Garantia cGestão

da Qualidade publicação pelo TC
176 da I3 da série 80X ounn

ouudeúa inspirado na norma BS 5750
ohenromu nomnum métodos e procedi
mentos dc gestão oonzprovodamncn1c
validados pela prática

3o países du União IIu iamdota

oan rapítiamente uy normasl89000
Os Estados Unidos superando um ceti
cismo inicial acompanhararn o endos
so do Mercado Comum Europeu puny
u nova série TS posição que induziu
ou países de blocos econômicos o

müu oco fbmomçüu como Mcrcouai e
Asuuo entre outros a caminho dcuma
globalização mais ampla aadotar estas
ucoonas yuru orientar uconvergência
dos diferentes critérios propostos pelos
seus membros mostrando assim opo
tencial moderador da tumOia ISO

gO00uorelacionamento interno cex
tcrno nos novos blocos

C Brasil está representado uo TC
276 da ISO pelo CB25 Corrútê Bra

sílciredaQualidade da Associação Brd
sileira de Monnzus Técnicas ABNT
Criadoen9g1oCB25foi o pri

atribuições para
elaborar normas com pontos docontato
com on outros comitês ccoozooseguin
tes objetivos participar da elaboraçúo
de normas internacionais propiciar au
mentos ouuupmhuçüu tecnológica na
cional para agregar valor aos produtos
ioduuÚinio bomUciom e construir uozu

imagem 6oqualidade para nossos pro
dutos

A gestão das normas mmwmércimmkéd
Agumúude diversas barreiras oolí
úcosquemcnoneuncummoúlú000quar
til do século em curso füuihnu ouo
cuéniu internacional levando seu

volume a registrar aumentos uoouïde
olveiaEotaa000digÜemnovuxdezoao
dunnumocúdigodcnormumadeguodua
para fortalecer os fluxos de intercâm
bio internacional e a rápida adoção da
série l8Q9KNestá escorada num con

senso geral sobre o conveniência de
conseguir um regras que permitam urna
troca livre e satisfatória dcbens e ser

viços nogrnodcrneozudoquevoüdcmu
brochuuduuueeouJuglobul

aceitação das normas 8O A000
indica se tratar da expressão de um con
senso intemacionalsobre a conveniência

do gerenciarnento destas normas visto
que elas regulam u estruturação interna
úu qualidade dow produtos e serviços
bnduwoiuia sua manutenção cm níveis
ocmflÚveiacn incorporação de práticas
inovadoras quando assim deliberado de
forma transparentemente ourticimúvo
pelos diretamente interessados à

KatificmdomISO 90Ã0ermkidommmmundo

América do Norte 7389

19

771

América Central 002

América do Sul 1285 134

Europa 71855 7494

Asia 7180 749

África 1670 774

Oceania 6479 676

Total 95877 10000

Fonte AONT CB25 março 1996
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