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RESUMO 
 

As Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPFM) enfatizam que a indústria 
farmacêutica deve dirigir seus esforços no sentido de compreender a variação do 
processo, incluindo as fontes, o grau de variação e o impacto dessa variação nas 
características de qualidade do produto. O processo de fabricação de medicamentos 
tem apresentado significativas mudanças, em especial no que se refere à introdução 
de tecnologias analíticas que permitem o controle do processo em tempo real. A 
abordagem baseada na análise de risco e no novo Sistema de Qualidade 
Farmacêutica constitui ponto central das BPFM para o século XXI. Os órgãos 
regulatórios têm exigido da indústria farmacêutica sua adesão na melhoria contínua 
relativa ao desempenho de seus processos e, por consequência, na qualidade do 
produto. O objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento e validação de 
método analítico empregando espectroscopia no infravermelho próximo, assim como 
a avaliação do processo de fabricação de comprimidos de Captopril 25 mg, 
empregando abordagem racional-científica. Com referência à avaliação do processo, 
foram adotadas as seguintes ferramentas: análise de modos e efeitos de falhas 
(FMEA); gráficos de controle; índices de capacidade e análise de variância 
(ANOVA). A espectroscopia por infravermelho próximo (NIR) foi selecionada por 
apresentar maior rapidez na obtenção dos resultados, maior simplicidade na 
preparação das amostras, multiplicidade das análises a partir de uma única leitura e 
por apresentar característica não invasiva. Os resultados comprovaram a adequação 
dessa tecnologia na avaliação quantitativa do Captopril nas etapas de mistura de 
pós e de compressão. Os desvios padrão relativos na determinação da uniformidade 
de Captopril na mistura de pós e nos comprimidos empregando método no NIR 
foram, respectivamente 3,15 e 0,18%. No que se refere à avaliação da estabilidade 
e da capacidade do processo, as ferramentas adotadas permitiram a compreensão 
das fontes de variabilidade, assim como a determinação de seu grau, nas diferentes 
etapas do processo. Os índices de capacidade (CpK) relativos à uniformidade de 
Captopril (% p/v) na mistura de pós, ao peso médio do comprimido, à uniformidade 
de conteúdo e à % (p/v) dissolvida de Captopril, no ensaio de dissolução, foram 
0,70, 1,94, 1,80 e  2,19, respectivamente. 
 
 
Palavras-chave: Tecnologia analítica de processo; espectroscopia de infravermelho 
próximo; validação do método; validação de processo; índices de  capacidade. 
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ABSTRACT 

 
The Good Manufacturing Practices (GMP) for Medicinal Products point out that the 
pharmaceutical industry must direct efforts to understand the variation of the 
processes, including the sources, the level of variation and the variation impact on 
the process in characteristics of the product. The manufacturing process has shown 
meaningful changes, especially in the introduction of new analytical technologies that 
allow the process control in real time. The approach based on risk analyses and on 
the new Pharmaceutical Quality System is a central key for the GMP for the XXI 
century.  The Regulatory Agencies have demanded the pharmaceutical industry to 
adhere the continuous improvement related to the performance of its processes and, 
consequently, the product quality. Thus, the present paper aimed the development 
and validation of the analytical method employing NIR spectroscopy as the 
assessment of manufacturing process of Captopril 25 mg tablets, using rational 
scientific approach.  Regarding the process assessment, the following tools were 
adopted: analysis of failure modes and effects analysis (FMEA), control charts, 
capability indexes, as well as analysis of variance (ANOVA). The near-infrared 
spectroscopy was selected due to its greater speed in getting the results, simplicity in 
sample preparation, and multiplicity of analysis from a single reading and provide 
non-invasive feature. The results confirmed the suitability of this technology in 
quantitative assessment of Captopril on the steps of mixing powders and 
compression. The relative standard deviations for the determination of Captopril 
uniformity in the post mixtures and in the tablets employing NIR were 3,15 e 0,18%, 
respectively.  In reference to the stability assessment and process capacity, the tools 
adopted permitted the understanding of the sources of variability, as well as the 
determination of their level in different phases of the process. The capacity indexes 
relating to Captopril uniformity (% p/v) in the powder mixture, the average weight of 
the tablet, the content uniformity and the % (p/v) dissolved  Captopril, in the 
dissolution assay were 0,70, 1,94, 1,80 and   2,19, respectively. 
 
Keywords: Process analytical technology (PAT); near-infrared spectroscopy (NIR); 
method validation; process validation; capability indices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 30,8% dos óbitos, 

alcançando o primeiro lugar entre as principais causas de mortalidade no país. No 

Brasil, essas doenças atingem cerca de 17 milhões de indivíduos. Seus principais 

fatores de risco são obesidade, hipertensão arterial, alto nível de colesterol, 

consumo de álcool e de tabaco. A hipertensão arterial é uma doença crônica, 

degenerativa e não-transmissível caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos 

para valores acima de 139/89 mmHg (EUROPEAN SOCIETY CARDIOLOGY, 2007;  

CHOBANIAN et al., 2003; WILLIAMS et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2010; CONEN et 

al., 2007).  

Constitui um dos problemas de saúde de maior prevalência na atualidade, 

acometendo 22% da população brasileira maior de 20 anos, 80% dos casos de 

acidente vascular cerebral  (AVC) e 60% dos casos de infarto do miocárdio  (IM).  

A hipertensão arterial representa grave problema, em especial para a Atenção 

Básica em Saúde, responsável pelo diagnóstico e pelo acompanhamento da maioria 

dos casos. A terapia medicamentosa, quando indicada, deve ser eficaz na redução 

dos níveis tensionais do paciente, assim como na redução da taxa de eventos 

mórbidos cardiovasculares fatais e não-fatais. Para o tratamento medicamentoso 

utiliza-se arsenal de medicamentos, que visa, sobretudo, manter os valores 

tensionais abaixo de 140/90 mmHg, reduzindo, assim, os índices de 

morbimortalidade relacionados à hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2006). 

No que se refere aos pacientes, a terapia medicamentosa representa a 

superação de restrições que, no geral, limitam a qualidade de vida e, sobretudo, o 

aumento da expectativa de vida (MAGALHÃES, 2002; SILVA, 2010). Entre as 

classes de anti-hipertensivos, o Captopril, primeiro fármaco inibidor da enzima 

conversora da angiotensina (ECA),  apresenta adequada relação custo/benefício no 

tratamento de hipertensão leve a moderada. Com referência ao Captopril, entre 

todos os anti-hipertensivos, esse apresenta a maior frequência de dispensação na 

Farmácia Popular do Brasil, em praticamente todos os estados da federação, 
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segundo dados de 2009 do Ministério da Saúde. Além disso, esse fármaco consta 

na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).   

Considerando a importância desse medicamento para a Saúde Pública, 

desvios de qualidade relativos ao seu teor, assim como resultados insatisfatórios no 

que se refere ao peso do comprimido, à uniformidade de conteúdo e à dissolução, 

são inaceitáveis.  

No que se refere às interdições cautelares, no período entre 2003 e 2007, os 

anti-hipertensivo representaram 12% do total das 177 interdições registradas. Em 

2008, dois lotes de Captopril 25 mg comprimidos, de uma mesma indústria, 

apresentaram desvios de qualidade, resultando na suspensão de sua 

comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Tais 

desvios foram decorrentes de falhas nas Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos (BPFM).  

A recente versão das BPFM, para o século XXI, propõe novos conceitos e 

tendências que exigem base racional-científica na avaliação do processo. Nesse 

sentido, a adoção de ferramentas de qualidade e estatística na avaliação dos 

processos produtivos constitui tarefa de fundamental importância. As BPFM 

abordam a análise de risco como ferramenta eficaz no sentido de garantir o efetivo 

sistema de qualidade. Essa ferramenta tem como objetivo coordenar, facilitar e 

melhorar as decisões relativas ao risco de falha do processo. Além disso, a Food 

and Drug Administration (FDA) tem enfatizado a necessidade de desenvolvimento de 

tecnologias analíticas que permitam avaliar o processo em tempo real e de maneira 

que se possa aplicar a validação contínua do processo, promovendo a segurança e 

a qualidade do produto.  

Assim sendo, o presente trabalho apresenta contribuição significativa no que se 

refere ao desenvolvimento e à validação de tecnologia emergente na avaliação do 

processo de fabricação de comprimidos de Captopril 25 mg, assim como a aplicação 

de ferramentas de qualidade e estatística em conformidade com as novas exigências 

regulatórias. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o processo de produção comercial 

de comprimidos de Captopril 25 mg, empregando espectroscopia no infravermelho 

próximo (NIR) e ferramentas de qualidade e estatística. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos presentes neste trabalho foram: 

 

� Desenvolvimento e validação da metodologia analítica por Espectroscopia no 

Infravermelho Próximo (NIR) para a quantificação de Captopril na mistura de 

pós e nos comprimidos. 

 

� Análise de risco exploratória para a identificação das etapas críticas do 

processo de fabricação de comprimidos de Captopril (25 mg). 

  

� Avaliação da estabilidade e da capacidade das etapas de mistura de pós e de 

compressão. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

3.1 Evolução das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPFM) 

 

As BPFM são normas aplicáveis às atividades de produção de medicamentos 

e visam garantir que as exigências relativas às características de qualidade do 

produto serão atendidas (PINTO, 2010). Dessa forma, as BPFM têm como objetivo 

garantir a qualidade, a segurança e a eficácia do medicamento produzido pela 

indústria farmacêutica (ANVISA, 2010).  

 A evolução das exigências regulatórias nos Estados Unidos tem como marco 

o Food and Drug Act, editado em 30 de junho de 1906, pelo Presidente Theodore 

Roosevelt. O objetivo inicial abrangeu apenas a proibição da adulteração de 

alimentos, bebidas e medicamentos comercializados nos Estados Unidos. Em 1938, 

novas alterações regulatórias foram propostas, resultando no Federal Food, Drug 

and Cosmetic Act (FD&CA), com ação mais abrangente. O documento incluiu o 

controle de cosméticos e de novos fármacos (UNITED STATES, 2010). 

 Esse novo marco regulatório teve como objetivo garantir a segurança dos 

produtos comercializados. Após 15 anos, em 1953, foram autorizadas as inspeções 

nas fábricas (UNITED STATES, 2009a). Os atos legais promulgados relativos às 

BPFM têm sua origem em graves ocorrências, principalmente nas décadas de 1950 

e 1960, envolvendo intoxicações, contaminações e falta de rigor em estudos 

farmacotécnicos e clínicos (FIOCCHI; MIGUEL, 2006).  

 Em 1978, a Food and Drug Administration (FDA) realizou a revisão regulatória 

das BPFM. As Técnicas de Inspeções em Sistema da Qualidade (TISQ) foram 

estabelecidas em 1997 e, a partir de 2000, iniciaram-se a aplicação da Tecnologia 

Analítica de Processos (Process Analytical Technology – PAT) e da Gestão da 

Análise de Risco. A harmonização dessas novas abordagens na avaliação de 

processos farmacêuticos foi efetuada pelos guias da ICH (International Conference 

on Harmonization) de Desenvolvimento Farmacêutico (ICH Q8(R2), 2009), 

Gerenciamento do Risco da Qualidade (ICH Q9, 2006) e Sistema Farmacêutico da 

Qualidade (ICH Q10, 2008). 

 No Brasil, em 1981, foram publicadas, pela primeira vez, as BPFM, por meio 

da Portaria n° 14 (PINTO, 2010). Após 14 anos, em 6 de março de 1995, as normas 
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foram revisadas e passaram a ser regulamentadas pela Portaria n° 16 (ANVISA, 

1995) determinando, a todos os estabelecimentos produtores de medicamentos, o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Guia de BPFM (ANVISA, 1995). 

Alguns anos mais tarde, essa Portaria foi reformulada, originando a RDC n° 134 

(ANVISA, 2001) com o objetivo de atualizar o Guia de BPFM com referência aos 

avanços tecnológicos e regulamentar os princípios e os conceitos dos 

procedimentos de validação de maneira a complementar as BPFM.  

 A FDA anunciou, em agosto de 2002, nova iniciativa, conhecida como BPFM 

para o século XXI (UNITED STATES, 2003; MORETTO; CALIXTO, 2009), 

abordagem baseada no risco (RATHORE; BHAMBURE; GHARE, 2010), com o 

objetivo de melhorar e modernizar o Sistema Farmacêutico da Qualidade do século 

XX (MORETTO; CALIXTO, 2009; RATHORE; BHAMBURE; GHARE, 2010). Os 

princípios dessa reforma foram fundamentados na análise de risco, nas políticas e 

nos padrões com base científica, nos sistemas de qualidade integrados, na 

cooperação internacional e no fortalecimento da proteção à saúde pública 

(MORETTO; CALIXTO, 2009). As BPFM do século XXI vêm ao encontro da 

aplicação de técnicas modernas de gerenciamento de qualidade, incluindo o sistema 

da qualidade para todos os aspectos de produção e garantia da qualidade.  

 As BPFM abordam a adoção de tecnologias analíticas inovadoras que 

permitem a avaliação do processo em tempo real, assim como a análise de risco de 

falhas e demais ferramentas de qualidade e estatística. Tal abordagem tem como 

objetivo o desenvolvimento da qualidade no ciclo de vida do produto. Além disso, 

com tais iniciativas, busca-se o estado permanente de verificação do processo e 

aquisição de conhecimento sistematizado da região de trabalho que atenda às 

especificações pré-estabelecidas (PINTO, 2010). 

 Na Europa, a European Medicine Agency (EMA, 2011) define as BPFM como 

parte da Garantia da Qualidade que assegura que os produtos são consistentemente 

produzidos e controlados de acordo com os padrões de qualidade apropriados para 

o uso pretendido. 

 Além disso, o órgão The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 

(PIC/S) também merece destaque pelo seu trabalho técnico relativo às BPFM. Esse 

órgão internacional é constituído por 37 países. Em outubro de 1970, a 

Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) foi fundada pela European Free Trade 

Association (EFTA) e constituída, inicialmente, por 10 países europeus, entre os 
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quais Áustria, Reino Unido, Portugal, Suíça e Suécia. O objetivo foi o de harmonizar 

os assuntos referentes aos sistemas de inspeções e aos requerimentos de BPFM. 

Atualmente, a EFTA atua em parceria com a EMA. Esse órgão (EFTA) tem como 

missão implementar e manter as BPFM harmonizadas (PIC/S, 2011). 

 Em 2003, a RDC n° 134 (ANVISA, 2001) foi revogada pela RDC n° 210, de 4 

de agosto de 2003, esta com maior exigência quanto à documentação e à 

caracterização do Sistema de Gerenciamento da Qualidade. No que se refere à 

validação de processos, não houve alteração, quando comparada à RDC n° 134 

(ANVISA, 2001).  

 Em 16 de abril 2010, a RDC n° 210 (ANVISA, 2003a) foi substituída pela RDC 

n° 17 (ANVISA, 2010), tendo em vista nova necessidade de atualização das BPFM. 

Essa atualização refere-se ao acompanhamento de desenvolvimento de novas 

tecnologias, tais como automações das linhas produtivas, utilização de softwares e 

conceitos de novas tendências de qualidade. Além disso, a atualização permite o 

estabelecimento de procedimentos comuns para realização de inspeções em BPFM 

no âmbito do MERCOSUL e, ainda, a possibilidade da participação do PIC/S.  

 As novas BPFM (ANVISA, 2010) incluem a revisão periódica de produto para 

estabelecer a frequência de requalificações e revalidações, bem como, o capítulo 

específico para validação de processos. Esse capítulo, em seu artigo 474, 

estabelece que a avaliação de risco seja mandatória para determinar o escopo e a 

extensão da validação. 

 A descrição de modelo para efetivo sistema de gerenciamento da qualidade 

para a indústria farmacêutica, denominado Sistema de Qualidade Farmacêutica (ICH 

Q10, 2008), está fundamentada nos conceitos da International Standard 

Organization (ISO) e inclui as BPFM e seus complementos (ICH Q8(R2), 2009; ICH 

Q9, 2006). A adoção desse sistema (ICH Q10, 2008), no decorrer do ciclo de vida do 

produto, permite facilitar a inovação, além de promover a melhoria contínua do 

processo (PINTO, 2010). 

 Para estabelecer e manter o produto sob controle é necessário desenvolver 

sistemas eficazes de acompanhamento e controle. A gestão de riscos de falha da 

qualidade pode ser útil na identificação desse sistema de monitoramento e controle 

(ICH Q10, 2009b). No contexto das BPFM, a análise de risco de falhas desempenha 

papel de fundamental importância, definido como ferramenta para a identificação e a 

classificação das etapas críticas do processo (PINTO, 2010). 
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 O gerenciamento do risco da qualidade, segundo o guia da ICH Q9 (2006), 

deve ser efetuado por meio de ferramentas que determinem o risco e permitam sua 

avaliação e seu controle. Dessa forma, esse gerenciamento colabora para a correta 

identificação, controle, correção e prevenção de desvios de qualidade que podem 

afetar a segurança e a eficácia dos medicamentos. 

  A utilização da análise de riscos de falha como ferramenta da qualidade 

propõe a avaliação eficaz dos pontos centrais e limites dos processos de fabricação 

e pontos críticos de controle (MORETTO; CALIXTO, 2009). No que se referem às 

exigências regulatórias, as BPFM para o século XXI enfatizam a adoção do 

gerenciamento de riscos de falhas para análise dos processos farmacêuticos (ICH 

Q9, 2006; WHO, 2005; UNITED STATES, 2003; ANVISA, 2010). Nesse sentido, 

busca-se eliminar ou minimizar os riscos de falhas em todas as etapas produtivas. 

O termo risco é definido como a combinação entre a probabilidade de 

ocorrência de determinada falha do processo, multiplicada a sua severidade e a sua 

viabilidade de detecção (ICH Q9, 2006; AHMED, 2008). No caso da indústria 

farmacêutica, o gerenciamento de risco de qualidade deve considerar, 

prioritariamente, em sua abordagem, o paciente. Assim, a análise de risco consiste 

na identificação dos potenciais perigos decorrentes de falhas do processo, assim 

como na exposição de pacientes a esses perigos (PINTO, 2010). O gerenciamento 

de riscos é um processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão 

dos riscos para a qualidade dos produtos dentro do seu ciclo de vida (ICH Q9, 2006).  

 Considerando as técnicas de menor complexidade, podem ser utilizadas para 

o gerenciamento dos riscos de falha, as seguintes ferramentas: fluxograma, folha de 

registro, mapeamento de processos, diagrama de causa e efeito – Diagrama de 

Ishikawa (MORETTO; CALIXTO, 2009). No entanto, outras ferramentas podem ser 

aplicáveis. Devem ser selecionadas aquelas que permitem acessar a probabilidade, 

a severidade e, ainda, o grau de detecção da falha: Análise de Modos e Efeitos de 

Falhas (Failure Mode Effects Analysis – FMEA); Análise de Modo, Efeito e 

Criticidade (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis – FMECA); Fault Tree 

Analysis (FTA); e Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). O resultado 

do uso das ferramentas da qualidade conduz à melhor aplicação dessas ferramentas 

gerenciais, ao maior conhecimento do processo e ao desenvolvimento de estratégia 

de controle eficaz do risco (PINTO, 2010). 
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 Entre as ferrramentas utilizadas com maior frequência na indústria 

farmacêutica, destaca-se a Análise de Modo e Efeitos de Falhas – Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA) (AHMED et al., 2008). Tal ferramenta pode resumir os 

importantes modos de falha, fatores que causaram essas falhas e os prováveis 

efeitos dessas falhas (MORETTO; CALIXTO, 2009). De acordo com a ISO 

14971:2000, item 2.18, o gerenciamento do risco pode ser definido como a aplicação 

sistemática de planos de ação para guiar decisões de procedimentos e de práticas 

para as tarefas de analisar, avaliar e controlar o risco. 

Segundo a RDC n° 17, de 16/04/2010 (ANVISA, 2010), uma avaliação de 

risco deve ser utilizada para determinar o escopo e a extensão da validação. A A.R. 

do processo produtivo de Captopril foi avaliada empregando a ferramenta FMEA 

(INTERNATIONAL ELECTROCHNICAL COMMISSION, 2006; MORETTO; 

CALIXTO, 2009) para identificar as características do produto ou serviço que são 

críticas para vários tipos de falhas. 

 A ferramenta FMEA consiste em método preventivo, que tem como base o 

brainstorming (tempestade de ideias) entre equipe multidisciplinar que detenha 

amplo conhecimento do processo (MCCAIN, 2006). Além disso, o método permite a 

identificação das falhas por meio do uso de escala numérica. Tal escala relaciona a 

falha e suas causas potenciais sob os aspectos de probabilidade de ocorrência (P 

ou O), impacto ou severidade do efeito das falhas (I ou S) e detecção da causa das 

falhas (D). Esses números, quando multiplicados, fornecem o índice de prioridade: 

Número de Prioridade de Risco (NPR), sendo NPR = O x S x D (PILLAY, 2003; 

AHMED et al., 2008; VAN LEEUWEN et al., 2009; OLDENHOF et al., 2011).  

 As falhas com valor de NPR > 150 são consideradas, por McCain (2006), 

representativas de elevado risco ao processo, sendo necessárias investigações 

visando à redução desse número. De acordo com Cruañes (2010), todas as falhas 

com valores maiores que 100 deverão ser tratadas com prioridade. 

 Além da utilização na avaliação do gerenciamento da análise de risco de 

falhas do processo produtivo, a FMEA tem sido aplicada na validação de métodos 

analíticos. Van Leeuwen et al. (2009) recomendaram a análise de risco como 

complemento às atividades de validação dos métodos analíticos. Os autores 

também relataram que a FMEA permitiu detectar riscos previamente não 

identificados.  
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 Em outro trabalho, Oldenhof et al. (2011) relataram estudo no qual duas 

equipes aplicaram FMEA, em separado,  na validação de método para o controle de 

qualidade de fármacos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) com 

detector de diodo e espectrometria de massas. Os resultados indicaram que a FMEA 

deverá ser realizada sob a supervisão de um facilitador, com experiência na 

aplicação dessa ferramenta, e, ainda, que pelo menos dois membros com 

experiência em validação de métodos analíticos façam parte dessa equipe. 

 Considerando a revisão da literatura no que se refere à FMEA nas atividades 

da indústria farmacêutica, pode-se observar tendência no sentido de ampliar sua 

aplicação. 

  

 

3.2 Validação de processos na indústria farmacêutica: aspectos evolutivos  

 

 Membros da FDA, Ted Byers e Bud Loftus, em meados dos anos 1970, 

realizaram o primeiro relato de validação aplicado à indústria farmacêutica 

(MULLENDORE; CHAPMAN, 2001). Tal relato teve origem na necessidade de 

melhoria do processo produtivo de esterilização de produtos parenterais de grande 

volume. Quase uma década após, em 1978, a FDA conduziu estudo comparativo 

entre os fabricantes de comprimidos de digoxina. O resultado do estudo revelou 

casos de não uniformidade de conteúdo do produto. Esse trabalho demonstrou a 

necessidade de ampliação dos estudos de validação visando abranger produtos não 

estéreis (UNITED STATES, 2009a; 2009b). 

 Em março de 1983, a FDA disponibilizou versão preliminar do Guia de 

Validação de Processos para produtos estéreis e não estéreis. Porém, o trabalho da 

FDA foi finalizado apenas em maio de 1987, quando da publicação do Guideline on 

General Principles of Process Validation (UNITED STATES, 2009c). Em 2001 foi 

publicado o Guia da EMA (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2003) Note for Guidance 

on Process Validation, após quase 3 anos de intensas discussões (discussion in the 

Quality Working Party). 

 No Brasil, os princípios e os conceitos dos procedimentos de validação foram 

apresentados, pela primeira vez, na RDC n° 134 (ANVISA, 2001). As atividades de 

validação foram incorporadas às BPFM com o objetivo de assegurar a produção de 

lotes uniformes que atendessem às especificações requeridas (ANVISA, 2001). 
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 No que se refere à validação de processos, a resolução seguinte (ANVISA, 

2008b) manteve as mesmas considerações da anterior. A Global Harmonization 

Task Force (GHTF), em janeiro de 2004, publicou o documento Quality Management 

Systems – Process Validation Guidance que abrange métodos estatísticos e 

ferramentas de qualidade para a validação de processos.  

 A OMS divulgou, em 2005, o Supplementary Guidelines on Good 

Manufacturing Practices (GMP): Validation. Esse documento apresenta quais as 

alterações no processo produtivo que requerem revalidação, por exemplo, no caso 

de substituição de equipamentos. 

 No continente europeu, os princípios e as aplicações básicas para a 

qualificação e para as atividades de validação relativas aos medicamentos não-

estéreis estão descritos no Anexo 15, da PIC/S (2007), e na BPFM  Europeia (EMA, 

2003). Segundo a PIC/S (2007), a validação de processos constitui evidência 

documentada que determinado processo está de acordo com as características de 

qualidade pré-estabelecidas. Além disso, deve-se comprovar que o processo 

produtivo seja repetitivo e reprodutivo. Dessa forma, pode-se garantir que o produto 

final atenda suas especificações pré-determinadas e seus atributos de qualidade. 

 Em período recente, janeiro de 2011, após 23 anos,  a FDA (UNITED 

STATES, 2011) publicou a atualização do Guia para Indústria Farmacêutica, 

Validação de Processos: Princípios Gerais e Práticos (Process Validation: General 

Principles and Practices). A FDA considera que esta proposta alinha atividades de 

validação de processo com o conceito de ciclo de vida do produto, com a 

qualificação do processo de fabricação em escala comercial e a com manutenção do 

processo em estado permanente de controle, durante a rotina de produção 

comercial. 

 De acordo com o Guia da FDA (UNITED STATES, 2011), o  sucesso da 

validação de processo depende do conhecimento relativo ao produto e do 

desenvolvimento do processo de fabricação desse produto. Esse conhecimento 

constitui a base para estabelecer  a abordagem adequada de controle de processo. 

Como consequência, resultará na obtenção de produtos com os  atributos de 

qualidade desejados. Dessa forma, a indústria farmacêutica deverá entender as 

fontes de variação do processo e ser capaz de detectar a presença e o grau  dessa 

variação. Adicionalmente, o impacto dessa variação no processo e nos atributos do 

produto deverá ser mensurado. 
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 A verificação contínua do processo pode ser considerada alternativa à 

validação de processos. Para tanto, devem ser utilizadas tecnologias validadas que 

permitam a monitorização e a avaliação contínua do processo, além da adoção de 

ferramentas de qualidade e estatística com base no conceito de Sistema de 

Qualidade Farmacêutica (ICH Q9, 2006; ICH Q10, 2009). 

 De acordo com a RDC n° 17 (ANVISA, 2010), a validação de processos é 

parte essencial das BPFM. Portanto, constitui elemento da garantia da qualidade 

associado a um produto ou processo. Os princípios básicos da garantia da qualidade 

determinam que a qualidade não possa ser inspecionada ou testada no produto, 

mas projetada de maneira a garantir a segurança e a eficácia. O objetivo principal é 

a produção de medicamentos adequados ao uso pretendido e, para tanto, cada 

etapa crítica do processo de fabricação deve ser validada.   

 Segundo a World Health Organization (2005) e a RDC n° 17 (ANVISA, 2010), 

é por meio do projeto do produto e da validação que um fabricante pode estabelecer 

com confiança que os produtos fabricados atenderão consistentemente as suas 

especificações. 

Bodson et al. (2007) descrevem que a validação de processos pode ser 

definida como meio de avaliação para determinar as variáveis que devem ser 

controladas, a fim de assegurar a produção consistente do produto. A validação 

constitui abordagem sistemática para identificar, medir, avaliar, documentar e 

reavaliar uma série de estágios críticos no processo produtivo, que requerem 

controle para assegurar produto final reprodutível.  

 Para a FDA (UNITED STATES, 2011) a validação de processos é definida 

como a coleta e a avaliação de dados, a partir do estágio do desenvolvimento do 

processo até a produção, o qual estabelece a evidência científica que o processo é 

consistentemente capaz de gerar produto com as características de qualidade pré-

estabelecida. Os termos “consistentemente” e “alto grau de segurança”, empregados 

no conceito de validação da FDA (UNITED STATES, 2011), da PIC/S (2007) e da 

RDC n° 17 (ANVISA, 2010), referem-se à abordagem estatística nas atividades de 

validação.  

 No que se refere à abordagem experimental, há três tipos de validações de 

processo e essas apresentam definições muito similares segundo os documentos de 

referência: FDA (UNITED STATES, 2011), PIC/S (2007) e RDC n° 17 (ANVISA, 

2010). A prospectiva é realizada durante o estágio de desenvolvimento, antes da 
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comercialização de novo produto ou de produto manipulado com novo processo de 

fabricação, com a análise de risco detalhada do processo de fabricação que definirá 

os aspectos críticos do processo. A validação concorrente é realizada durante a 

produção de rotina. Além disso, tal abordagem pode ser utilizada nos casos de 

alterações de etapas do processo de fabricação, desde que restrita a situações nas 

quais o conhecimento da base do processo permita a avaliação dos primeiros lotes 

de produção industrial. A validação prospectiva e concorrente do processo considera 

aceitável a observação de três lotes de produção em escala industrial.  

 O terceiro tipo de validação de processo é a retrospectiva, baseada na 

revisão e na análise de registros históricos, e visa atestar que um sistema, processo, 

equipamento ou instrumento de rotina satisfaz as especificações requeridas e as 

expectativas de desempenho, desde que a composição, os procedimentos e os 

equipamentos tenham permanecidos inalterados durante o período avaliado. Esse 

tipo de validação não pode ser aplicado a novos processos. A validação 

retrospectiva é considerada somente em situações especiais, como, por exemplo, 

quando os requisitos de validação são estabelecidos pela primeira vez na empresa, 

sendo útil no estabelecimento das prioridades do programa de validação. A 

abordagem retrospectiva para a validação de processos apresenta como vantagem 

maior número de dados e informações.  

 A fonte de dados para esse tipo de validação pode ser, entre outras, fichas de 

fabricação dos lotes do produto, gráficos do controle em processo, livros de registro 

do processo, relatórios de mudanças no pessoal operacional envolvido, estudos de 

capacidade do processo (cálculo dos índices de capacidade: Cpk, Cp), dados do 

controle do produto final, incluindo gráficos de tendência, e resultados do estudo de 

estabilidade (PIC/S, 2007; HAN, 2005). 

 A validação de processo pode ser dividida em etapas que compreendem: a 

qualidade por planejamento (Quality by Design), com o objetivo de criar processo 

adequado para a produção do medicamento de maneira a atender os atributos 

críticos de qualidade e estabelecer diretrizes para controlar o processo de 

fabricação. Em segundo momento, a qualificação do processo é a etapa de 

confirmação da capacidade desses em se reproduzir. Tais etapas asseguram que o 

processo mantém o estado validado, sob controle, durante a sua produção  (UNITED 

STATES, 2011). 
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Segundo Cruañes (2010), a avaliação de três lotes consecutivos nas 

atividades de validação não atende as exigências do novo guia da FDA ( UNITED 

STATES, 2011). Para tanto, é necessário comprovar a  amostragem estatística para 

a validação do processo. 

 As atividades de validação de processos farmacêuticos têm por finalidade 

comprovar que o processo é capaz de produzir medicamentos que atendam suas 

características de qualidade pré-estabelecidas. (CARLETON; AGALLOCO, 2008; 

BAUGHMAN, 2005; PIC/S, 2007; UNITED STATES, 2011; ANVISA, 2010). A FDA 

(UNITED STATES, 2011), nas atividades de validação, enfatiza que a indústria 

farmacêutica deve compreender a variação do processo, incluindo todas suas fontes 

e graus e, finalmente, o impacto dessa variação nos atributos do produto.  

 Considerando o recente guia da FDA (UNITED STATES, 2011), a adoção de 

ferramentas estatísticas na avaliação de processos é de fundamental importância. 

Porém, a aplicação de tais ferramentas na avaliação de processos pré-existentes 

pode expor sua variabilidade e converter um processo, antes assumido como 

adequado, em problemático. Dessa forma, as indústrias farmacêuticas brasileiras 

aplicam na validação de processos apenas conceitos comparativos dos 3 lotes 

produzidos (ANVISA, 2010), limitando-se ao critério de aceitação, aprovado ou 

reprovado e não avaliando realmente a variabilidade do processo.  

Porém, tais ferramentas podem revelar, por exemplo, a não centralização do 

processo na faixa especificada. A ação corretiva no sentido de centralizar o processo 

permite maior produtividade e eleva a robustez do processo. Tais distorções do 

processo podem ser facilmente reveladas por meio da elaboração de gráficos de 

controle (BEST; NEUHAUSER, 2006; MONTGOMERY, 2004; LIMA et al., 2007). 

Portanto, a utilização dessa ferramenta apresenta destacada vantagem e, ainda, 

podem demonstrar o grau de segurança requerido por um processo farmacêutico, 

especificamente nas atividades de validação (ALENCAR et al., 2005). 

 No que se refere aos pré-requisitos para a avaliação do processo, a 

determinação da variabilidade do método analítico é de fundamental importância.  

Essa variabilidade pode ser determinada por meio dos estudos de repetibilidade e 

reprodutibilidade. A repetibilidade refere-se à capacidade do sistema de medição em 

fornecer leituras consistentes quando executado por um único operador. 

Repetibilidade é conhecida como a variação de equipamentos e a reprodutibilidade é 

a capacidade de obter resultados constantes empregando vários operadores. Em 
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geral, intervalo de 10%< RR< 30% é considerado adequado (MONTGOMERY, 2004; 

CANTOR, 2011). 

 O uso de ferramentas estatísticas e de qualidade pode fornecer 

conhecimentos para melhorar a compreensão do processo e permitir abordagens 

inovadoras para a validação do processo (UNITED STATES, 2011), bem como para 

o desenvolvimento farmacêutico (ICH Q8(R2), 2009). Entre tais ferramentas, os 

índices de capacidade do processo (Cp e Cpk) têm sido usados para medir a 

capacidade do processo de fabricação de produtos farmacêuticos que atendem as 

especificações (VISSOTO, PINTO; CHACRA, 2008). O Cp e o Cpk (Anexo A) são 

usados para definir a capacidade de determinado processo em fabricar um produto 

que atenda às exigências especificadas. Estes índices simplificam a gestão dos 

processos que são controlados estatisticamente (MONTGOMERY, 2004) e eles têm 

sido usados com o pressuposto que a distribuição dos dados é normal, o processo é 

estável e sua variabilidade é conhecida. O índice Cp refere-se à capacidade 

potencial do processo e o índice Cpk refere-se à capacidade real do processo. A 

capacidade do processo também pode ser definida de forma a quantificar a 

variabilidade do processo, analisando essa variabilidade em relação às 

especificações do produto                                                                         

 Rohokale, Jadhav e Kadam (2010), em estudo de validação prospectiva de 

produto sólido, identificaram os parâmetros críticos do processo por meio da 

avaliação da capacidade do processo e da avaliação dos dados inferiores e 

superiores especificados. Tal estudo indicou que os resultados relativos à avaliação 

dos dados da validação de processo fornecem elevado grau de confiabilidade, além 

de fabricar medicamentos que satisfaçam as especificações pré-determinadas e os 

atributos de qualidade. 

 Segundo Montgomery (2004), a qualidade é inversamente proporcional à 

variabilidade. Vissoto, Pinto e Chacra (2008) acrescentam, ainda, que a variabilidade 

total do processo de fabricação constitui a somatória entre as variações do sistema 

de medição empregado e aquelas observadas no processo de fabricação do 

medicamento. Dessa forma, a melhoria da qualidade e a redução da variabilidade 

nos processos produtivos são fatores condicionantes. Como a variabilidade só pode 

ser descrita em termos estatísticos, os métodos estatísticos desempenham papel  

central nos esforços de melhoria da qualidade (MONTGOMERY, 2004). 
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 Os índices de capacidade do processo (ICP) são considerados indicadores da 

qualidade capazes de medir se determinado processo permite produzir itens que 

atendem as especificações pré-estabelecidas. O termo ICP também pode ser 

considerado como o desempenho associado ao controle estatístico do processo, 

conforme descrito por Ramirez e Runger (2006). 

Os ICP são amplamente empregados na indústria de manufatura e 

determinantes do nível de qualidade do produto ou da indústria (HAN, 2005; PAL, 

2005; PEARN et al., 2006). 

 Aspecto adicional relevante na análise estatística refere-se à amostragem. 

Segundo Montgomery (2004), na amostragem deve-se especificar o tamanho da 

amostra e a frequência de coleta da amostra. Do ponto de vista estatístico, Bolton e Bon 

(2004) relatam que a amostragem é amplamente usada na indústria farmacêutica e 

que, em qualquer plano de amostragem pré-estabelecido, a maior relevância consiste 

em garantir a obtenção de amostras representativas do lote que sejam capazes de 

revelar resultados consistentes e compatíveis com os objetivos da análise. 

 Nas validações e análises de rotina do produto,  as características de 

qualidade são avaliadas em relação à sua especificação e não em relação à 

variabilidade do processo. O valor de medida que corresponde ao valor desejado 

para aquela característica de qualidade é denominado valor nominal.  

 O valor nominal é limitado por intervalo de valores. O maior valor permitido 

para a característica de determinado produto refere-se ao limite superior de 

especificação (LSE) e o menor, ao limite inferior de especificação (LIE). Os gráficos 

de controle constituem ferramenta comprovadamente eficiente para melhoria da 

produtividade. Além disso, tais gráficos são eficazes na prevenção de defeitos, 

evitam ajuste desnecessário do processo, fornecem informações de diagnóstico e 

informações relativas à capacidade do processo. 

 Para a avaliação da capacidade do processo, Ramirez e Runger (2006) 

abordam a necessidade de comprovar a estabilidade do mesmo. Processo 

considerado estável corresponde a variabilidade reduzida (MONTGOMERY, 2004). 

No geral, as falhas dos processos são decorrentes de erros ou de excessiva 

variabilidade do mesmo. 
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3.3 Tecnologia analítica de processos: aplicação da Espectroscopia no 

Infravermelho Próximo - Near Infrared Spectroscopy (NIR) 

 

 A partir da última década observou-se amplo desenvolvimento relativo à 

química do processo. O termo Tecnologia Analítica de Processo (PAT) tem sido 

utilizado para descrever essa área e refere-se à química do processo de produção 

de medicamentos, empregando ferramentas multivariadas (BAUGHMAN, 2005). 

Segundo Mark et al. (2010), sua aplicação tem como objetivo desenvolver um 

sistema rápido e confiável para o controle de qualidade; consequentemente, 

aumentar a produtividade, além de utilizar a PAT como inovação na produção 

farmacêutica e na garantia da qualidade. 

 Historicamente, a definição analítica do processo corresponde à análise 

química ou física dos materiais, por meio do uso in line (PEINADO; HAMMOND; 

SCOTT, 2011), refere-se à mensuração quando a amostra não é retirada do 

processo; pode ser invasiva ou não invasiva, on line (SULUB et al., 2009),  considera 

a mensuração quando a amostra é retirada do processo e pode retornar a ele. 

 O escopo clássico de um método analítico de processo refere-se apenas à 

complementação das atividades de controle, empregando método que diretamente 

mensure atributos químicos ou físicos da amostra (GUENARD; THURAU, 2005). 

Mais recentemente, a definição de método analítico de processo incorporou todos os 

aspectos que influenciam a qualidade e a eficiência do processo produtivo 

farmacêutico ou químico. Tal definição passou a abranger o desenvolvimento de 

processos, de maneira a identificar os atributos críticos da qualidade e sua relação 

para a qualidade do produto. Característica adicional do método analítico refere-se à 

determinação da robustez do processo, considerando suas etapas críticas. Dessa 

forma, é possível efetivar sistema de gerenciamento potente visando o processamento 

dos dados gerados (RITCHIE, 2003). 

Em especial, na indústria farmacêutica, a definição de análise de processo 

refere-se à PAT. Tal abordagem tem sido proposta tendo em vista a otimização das 

informações relativas aos métodos clássicos, visando à melhoria do processo de 

controle. As vantagens da análise de processo em relação à análise laboratorial 

referem-se à velocidade da análise, permitindo a resposta em tempo real e a eliminação 

da amostra manual, com ganho em segurança, redução de erros do analista e a 

capacidade de manter a integridade da amostra (GUENARD; THURAU, 2005). 
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 No início deste século, a FDA (UNITED STATES, 2004) estimulou a indústria 

farmacêutica a aumentar a introdução de novas pesquisas em tecnologias analíticas, 

na produção e na qualificação de produtos farmacêuticos (WORKMAN; KOCH; 

VELTKAMP, 2003). Tal abordagem possibilitou medições, em tempo real, de 

parâmetros críticos do produto (UNITED STATES, 2005). Essa iniciativa permite 

claramente novas perspectivas para a implantação das inovações tecnológicas no 

controle de processos e na qualidade de matérias-primas, dos produtos 

intermediários e do produto acabado (SARRAGUÇA, 2008).  

 A tecnologia por espectroscopia no NIR pode ser considerada valiosa 

ferramenta para o desenvolvimento de novos produtos, desde que a qualidade não 

seja testada no produto, mas construída no momento do seu desenvolvimento 

(UNITED STATES, 2005). Na última década, tem sido relatado número crescente de 

aplicações no monitoramento do processo (ROGGO et al.,  2005; CHAN et al., 2009), 

no monitoramento das reações e no controle de qualidade de produtos farmacêuticos 

empregando a espectroscopia  no NIR (SARRAGUÇA; LOPES, 2008).  

 Laitinen et al. (2004) apresentaram a PAT como a inovação empregada na 

caracterização de formas farmacêuticas sólidas. Os autores revelaram o interesse 

da FDA em facilitar a introdução e a propagação dessa tecnologia nas indústrias 

farmacêuticas. Como consequência, a validação de processos será significativamente 

influenciada por essa tecnologia. 

 A iniciativa da FDA com a PAT forma a base das regras das BPFM. Por meios 

científicos, a PAT tem o objetivo de desenhar e desenvolver processos bem claros e 

eficientes, continuamente controlados por mensurações em tempo real. A PAT pode 

ser considerada sólida conexão entre os domínios científicos da química e da 

tecnologia farmacêutica (DE BEER et al., 2008).  

Em atendimento aos padrões de qualidade, cada vez mais exigentes, nos 

últimos anos foi implantado controle rigoroso de matérias-primas e de processos de 

produção por meio de análises nos produtos intermediários e no produto final. Para 

se controlar cada etapa do processo produtivo é necessário elevado número de 

análises. As metodologias convencionais podem induzir a erros que envolvem o pré-

tratamento da amostra, além de produzir a maioria dos erros durante o processo e 

consumir quantidades significativas de reagentes e solventes (ROGGO et al., 2005). 

 Entre as técnicas emergentes relativas ao PAT, a espectroscopia no NIR foi a 

primeira a ser adotada pela indústria farmacêutica. O primeiro espectro de absorção 
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descoberto em região não visível foi em 1800. Porém, os químicos analíticos fizeram 

pouco uso até a década de 1950. A partir da década de 1960, as aplicações de técnicas 

analíticas no NIR têm crescido de maneira acelerada (SARRAGUÇA et al., 2006).  

 Marco relativo à aplicação da espectroscopia NIR refere-se à 1ª Conferência 

Internacional de Espectroscopia no NIR, em 1987, no Reino Unido. Na 2ª Conferência, 

no Japão, o objetivo foi evidenciar essa tecnologia para que a mesma fosse aplicada 

aos processos, enfatizando as vantagens da técnica: rapidez na obtenção dos 

resultados; maior simplicidade na preparação das amostras e multiplicidade das 

análises a partir de uma única leitura, além da não destruição da amostra. 

 A técnica de espectroscopia no NIR (Figura 1) pode ser utilizada para 

melhorar o entendimento de materiais farmacêuticos, processos e formulações. 

Desenvolvimentos recentes de técnicas por espectroscopia têm sido aplicados nas 

análises de formas farmacêuticas sólidas. O conhecimento das propriedades da 

matéria-prima no estado sólido constitui a chave da questão no que se refere ao 

desempenho dos medicamentos (BLANCO et al., 2000).  

 A espectroscopia no NIR pode ser empregada em três níveis do processo de 

produção de sólidos: monitoramento da homogeneidade de mistura, avaliação da 

uniformidade de conteúdo dos comprimidos e determinação da espessura do 

revestimento de comprimidos. Tais características são consideradas atrativas no 

controle de qualidade farmacêutico (ALVARENGA, 2008).  

 

Figura 1.  Fotografia do Espectrofotômetro de Infravermelho Próximo Transformada 
de Fourier (FT-NIR), marca BÜCHI NIRCal®, NIRFlex N-400, com o aparato sonda 
para análise de identificação e quantificação do produto na forma de pó. 
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No que se refere ao uso de NIR na validação de processos farmacêuticos, 

sua aplicação pode ser abrangente. Essa ferramenta pode revelar possíveis 

variações durante o processo, responsáveis por falhas que podem conduzir ao 

produto acabado que não atende suas características de qualidade pré-

estabelecidas (BODSON et al., 2007). Trata-se, portanto, de método confiável que 

oferece importantes vantagens no controle da produção de comprimidos em larga 

escala: elevado conhecimento do processo e substancial coleta de dados 

multiparamétricos (ALVARENGA, 2008). 

Considerando os avanços recentes, o espectro no NIR de determinada 

amostra de substância simples ou de multicomponentes pode ser registrado e 

analisado em intervalo de tempo inferior a 1 minuto. Nesse intervalo, é possível obter 

quantidade significativa de informação e redução de custo relativo ao controle do 

processo em cerca de 80%. A simplicidade e a precisão, combinadas com a 

velocidade com que os resultados são obtidos, são características da espectroscopia 

no NIR que adicionam vantagens quando comparadas às características dos 

métodos químicos convencionais (cromatografia e outras técnicas de espectroscopia) 

(MOES et al., 2008).  

As vantagens da espectroscopia no NIR na avaliação de processo de mistura 

de pós têm sido recentemente enfatizadas por diversos autores (LYON et al., 2002; 

RITCHIE et al., 2002; COGDILL et al., 2005; BLANCO; ALCALA, 2006b; TABASI et 

al., 2008; SULUB et al., 2009). Nesse sentido, a técnica tem sido proposta para 

substituir o método de rotina utilizado para comprovar a conformidade de lotes 

produzidos em escala comercial. Além disso, o método é não-destrutivo (SULUB et 

al., 2009), livre de reagentes, quase independente de operador, sensível, rápido, 

preciso e exato.   

A grande vantagem da espectroscopia no NIR refere-se à obtenção dos 

resultados em tempo real (MOES et al.,  2008; SULUB et al., 2009). O espectro pode 

ser coletado diretamente no local, por meio da utilização de sonda de fibra óptica; 

embora outros modos de análise de amostras também estejam disponíveis, como, 

por exemplo, o emprego de vials e coletas feitas com outros acessórios. Além disso, 

a análise pode ser efetuada no próprio comprimido, com o auxílio de acessório 

intitulado auto sampler, em forma de carrossel (Figura 2). 
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Figura 2.  Fotografias referentes ao Espectrofotômetro de Infravermelho Próximo 
(NIR) Spectrum 400 Series PerkinElmer®, Spectrum FT-IR/FT-NIR Spectrometer. 
Software: Spectrum ES Versão 6.3.5 e Software Spectrum Quanti para análise 
quantitativa de comprimidos. 

 

No que se refere às aplicações qualitativas, a espectroscopia no NIR tem 

resolvido vários problemas, tais como investigações preliminares das análises de 

mistura ou discriminação entre produtos similares. Com maior frequência, a técnica é 

utilizada na identificação de substâncias químicas puras por meio de biblioteca pré-

existente de espectros de referência (BLANCO et al., 2000). 

A utilização da técnica analítica no NIR permite caracterizar as substâncias 

ativas sólidas. Podendo ser usadas para se obter entendimento estrutural das 

formas sólidas, por exemplo, pelo uso de multivariáveis de análise e de química 

computacional (KOGERMANN et al., 2008).  

A baixa absortividade molar das bandas no NIR permite medir amostras 

sólidas com pouco ou nenhuma preparação de amostras, evitando, assim, erros 

analíticos. O processo analítico no NIR implica a identificação de amostras não 

conhecidas e a quantificação de princípios ativos farmacêuticos, usando-se os 

mesmos dados do espectro (BLANCO et al., 2000). 
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3.3.1 Tipos de medidas por espectroscopia no NIR 

 

As formas mais comuns de medidas no NIR são por transmitância e 

reflectância. A transmitância (T) é uma medida da diminuição da intensidade da 

radiação em função do comprimento de onda quando a radiação é transmitida 

através de uma amostra. A amostra é colocada no feixe óptico entre a fonte e o 

detector. Os resultados de transmissão são geralmente apresentados diretamente 

em termos de absorção (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2008). De acordo com 

a Equação 1.  

 

                                       )( TLog 110                               (Equação 1)  

                                                         

 A reflectância (R), é uma medida da relação entre a intensidade da luz 

refletida a partir da amostra, que reflete a partir de um fundo ou superfície de 

referência reflexiva. As medições de reflectância no NIR são realizadas através da 

dispersão das amostras, como pós. A radiação por NIR pode penetrar no material, 

onde será absorvido quando o comprimento de onda da radiação corresponde a 

uma transição entre o estado fundamental de vibração do analito e o modo 

vibracional ou a soma de dois ou mais modos diferentes (uma combinação de 

bandas). A radiação é espalhada de volta a partir da amostra para o detector. Os 

espectros de reflexão são calculados pela Equação 2 (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2008). 

 

( ) λ×RLog 1                                 (Equação 2)       

                                                 

Onde: 
R = o valor da reflectância 
λ = o comprimento de onda 

 

 

A medida de reflectância é utilizada quando a superfície do material 

reflectante é pouco absorvente no comprimento de onda incidente (PASQUINI, 

2003).  

Nas formas farmacêuticas sólidas (comprimido), o NIR é a técnica que mede 

a absorção da luz irradiada no comprimido. Os feixes de luz penetram o comprimido, 
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seguindo caminho em linha reta ou por espalhamento. Ao penetrar no comprimido a 

luz irradiada pode refletir a partir da superfície do comprimido (PASQUINI, 2003).  

 A técnica por transmitância detecta a luz que penetrou no comprimido e a 

técnica por reflectância detecta a luz refletida a partir do comprimido. As condições 

da amostra afetam a propagação de luz absorvida, como descrito na lei de Beer-

Lambert (ARAUJO, 2007), que apresenta a relação entre a intensidade da luz 

incidindo na solução (I0) e a intensidade da luz saindo da solução (I).  Sendo A a 

absorbância, � a absortividade molecular ou coeficiente de extinção, � a 

concentração do material absorvedor e � a espessura da amostra através da qual a 

luz passa (Equação 3). 

            ( ) clAllLog ε==0                                  (Equação 3) 
                              

       Uma vez que uma amostra de alta porosidade tem maior superfície sólida, a 

intensidade da luz espalhada é maior que da luz em linha reta na amostra (BLANCO 

et al., 2006; BLANCO; ALCALA, 2006). 

 

 

3.3.2 Princípios básicos relativos às atividades de calibração: espectroscopia no NIR 

 

 A calibração consiste na comparação entre dois ou mais sistemas de 

medição. O processo de calibração pode ser definido como uma série de operações  

que estabelecem, sob condições específicas, uma relação entre medidas 

instrumentais e os valores correspondentes à propriedade de interesse (BRAGA; 

POPPI, 2004). Para a determinação de concentrações de substâncias em um 

produto utilizam-se as calibrações quantitativas (COGDILL et al., 2005; BURNS; 

CIURCZAK, 2008).  

 As amostras utilizadas no processo de calibração são de características 

conhecidas, tanto químicas quanto físicas. Entre os métodos quimiométricos o que 

mais se aplica na química do processo é a calibração multivariada, que é definida 

como a construção de modelos matemáticos para relacionar dados de saída de um 

instrumento às concentrações dos analitos (SIMÕES, 2008). 
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 A Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos (EMA, 2003) estabelece 

a necessidade de calibração da resposta espectral do NIR anterior à validação do 

método. A calibração deve ser realizada em relação aos dados das amostras 

preparadas especialmente para tal finalidade. O conjunto de amostras para 

calibração deve ser diferente do de validação, ou seja, o conjunto de validação deve 

incluir dados de outros lotes que os já incluídos no da calibração.   

 Na construção de modelo adequado de calibração é importante utilizar 

conjunto de dados que seja suficiente para incluir todas as fontes de variabilidade da 

amostra (CANTOR et al. 2011).  Segundo Burns e Ciurczak (2008),  o indicado para 

a calibração no NIR é utilizar aproximadamente 30 a 50 amostras que abrangem 

toda a faixa de concentração para o componente de interesse. 

 Em métodos de calibração multivariada a abordagem analítica considera o 

comportamento de duas ou mais variáveis simultaneamente (SOUZA; FERRÃO, 2006). 

Esses métodos possibilitam análises com a presença de interferentes, presentes nas 

amostras de calibração, nas quais são realizadas determinações simultâneas. Isso 

faz com que modelos de calibração multivariada sejam uma alternativa quando 

métodos univariados não podem ser aplicados (BRAGA; POPPI, 2004).  

A calibração multivariada pode ser definida como a construção de modelos 

matemáticos para relacionar dados de saída de um instrumento (medidas 

instrumentais multivariadas) às concentrações dos analitos ou a outras propriedades 

da amostra. Existem 3 algoritmos matemáticos mais utilizados segundo Mark et al. 

(2002), Principal Component Regression (PCR), Partial Least Squares Regression 

(PLS) e Multiple Linear Regression (MLR). 

Os métodos de regressão vêm sendo usados para a construção de modelos 

de calibração multivariada. O mais empregado por diversos autores (BLANCO et al., 

2000; SIMÕES, 2008; BURNS; CIURCZAK, 2008; MANTANUS et al., 2010; 

PEINADO, HAMMOND; SCOTT, 2011) é a Regressão por Mínimos Quadrados 

Parciais (PLS). O método utiliza tanto as informações da matriz de dados 

espectroscópicos, como as informações da matriz de concentrações (SIMÕES, 

2008).   

A PLS é a técnica mais comum de calibração variada para construção de 

modelos usando sinais de espectros (GELADI; KOWALSKI, 1986). É uma técnica 

que está baseada na identificação de subconjuntos dos dados completos (sub-

regiões espectrais), que, combinados ou não, minimizam os erros de predição. A 
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primeira etapa de construção do modelo de calibração multivariada trata da 

aquisição de respostas instrumentais para uma série de padrões, as chamadas 

amostras de calibração, em que o valor da propriedade de interesse é conhecido 

(BRAGA; POPPI, 2004). 

A PLS utiliza a propriedade como função da resposta instrumental. Portanto, 

consiste em relacionar linearmente os valores da matriz espectroscópica (X) com os 

valores da matriz de concentração ou valores de referência da propriedade de 

interesse (Y), obtendo-se novas variáveis, denominadas variáveis latentes, fatores 

ou componentes (NUNES, 2008) (Equação 4 e 5).. 

Modelo conceitual do método PLS considerado: 

    

     ETx p +=                                                    (Equação 4) 

 

                                                  fTqY +=                                                 (Equação 5)                                                       

 
 
                              

Os dados centrados usados para a calibração (estimativa para os parâmetros 

de regressão) são representados por X e Y. Os dados E e f representam as matrizes 

de erro referentes à decomposição de X e Y, respectivamente. T é a matriz das 

estimativas e P e q são os pesos para X e Y, respectivamente. Os parâmetros 

estimados podem ser combinados em vetor de coeficientes de regressão. As 

colunas de T extraídas pelo PLS são denominadas componentes ou fatores 

(NOBRE, 2006). Propriedades contínuas são modeladas e previstas por meio de 

métodos de regressão. 

 Com o avanço tecnológico, os instrumentos analíticos são mais sofisticados. 

Entretanto, eles não nos fornecem a propriedade de interesse como resposta, mas 

sinais, como, por exemplo, a intensidade de luz que chega ao detector. 

Os resultados registrados pelo instrumento (X) são transformados, por meio 

da Transformada de Fourier, em informação concreta (Y) (Figura 3). 

 



 

 

Figura 3.  Desenho representativo da análise por espectrofotômetro no NIR
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 Quando da coleta de dados espectrais, variações no tamanho da partícula, na 
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calibração devem conter todos os componentes químicos que estarão presentes na 

amostra a ser analisada durante o processo (BURNS; CIURCZAK, 2008). 

   

 

3.4 Validação de método analítico: espectroscopia no NIR 

 

 Considerando o método de análise por espectroscopia no NIR uma tecnologia 

emergente, o mesmo deve ser validado, cumprindo a exigência de demonstrar que 

ele é apropriado para a análise de produtos farmacêuticos (MARK et al., 2002; 

RITCHIE et al., 2002; BLANCO et al., 2006). No Brasil, a validação de método é 

regulamentada pela RE n° 899 (ANVISA, 2003), que define os parâmetros para tal 

atividade tendo em vista comprovar a obtenção de resultados consistentes.  

 Segundo Burns e Ciurczak (2008) e Mark et al. (2002), a validação de 

determinado método é o processo pelo qual é estabelecida, por estudos 

experimentais, que as características de desempenho do processo devem satisfazer 

os requisitos para as aplicações analíticas.   

 O objetivo da validação do método é demonstrar que a medida obtida é 

adequada para a sua finalidade. As características de desempenho que demonstram 

a adequação dos métodos de espectroscopia no NIR são semelhantes às exigidas a 

qualquer processo analítico (ICH Q2(R1), 2005; PASG, 2001). No geral, para a 

validação do método no NIR utiliza-se como referência o método por CLAE 

(RITCHIE et al., 2002; COGDILL et al.,  2005; SULUB et al., 2009; MANTANUS et 

al., 2010; CANTOR et al. , 2011). 

 Ritchie (2003a) menciona que duas publicações foram o destaque para a 

validação do método por espectroscopia no NIR: uma do Grupo de Ciências 

Analíticas Farmacêuticas (PASG, 2001) e outra da Agência Europeia.  As 

publicações referiam-se à aplicação desse método para avaliação de produtos 

médicos (EMA, 2003).  A intenção desses documentos era fornecer às indústrias 

farmacêuticas e aos órgãos reguladores um guia definitivo para melhor definir o 

desenvolvimento, a validação e a aplicação dos métodos de análises qualitativas e 

quantitativas por espectroscopia no NIR. 

 Em estudo realizado por Lyon et al. (2002), relata-se que as imagens 

reproduzidas pelo espectro no NIR foram capazes de diferenciar claramente  cada 

grau da mistura do composto analisado, qualitativamente e quantitativamente. 
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 Cogdill et al. (2005) demonstraram em seus experimentos a capacidade de 

qualificação da instrumentação no NIR, além de comparar a utilidade dos métodos 

por reflexão e transmissão. 

 A Farmacopéia Americana (USP, 2008) e a ICH Q2(R1) (2005), em seus 

compêndios, buscam harmonizar as metodologias e os procedimentos analíticos 

referentes às análises quantitativas no NIR.  De acordo com PASG (2001), 

procedimentos de quantificação no NIR são destinados a medir a concentração de 

um analito em uma dada amostra.  

 Segundo estudo realizado por Blanco et al. (2000), o composto ativo é 

quantificado utilizando espectroscopia no NIR por meio de modelo de calibração 

PLS previamente estabelecido. 

 Em estudo realizado por Maltesen et al. (2011), o teor de fenol no processo 

de secagem foi avaliado em formulações de insulina no infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) e NIR por meio de análise de dados multivariados. 

A análise por PLS foi utilizada para verificar os dados espectrais. Em geral, o método 

foi adequado para a quantificação de fenol em amostras secas de fenol com 

insulina. 

 Peinado, Hammond e Scott (2011) relataram em seu estudo que as 

companhias farmacêuticas estão progressivamente adotando e introduzindo os 

princípios de qualidade por design, com o principal objetivo de construirem a 

qualidade do processo de fabricação.  Para tanto, realizaram estudo utilizando o 

NIR, a fim de determinar o ponto final de secagem  no equipamento leito fluidizado, 

considerando o modelo de calibração PLS. Os autores relataram sucesso na 

validação do método, seguindo os requisitos da ICH Q2(R1) (2005). 

 Em estudo realizado por Mantanus et al.  (2010), os autores desenvolveram 

método, considerado robusto, por espectroscopia no NIR. O método foi capaz de 

quantificar o conteúdo de substância ativa presente em lotes pilotos de formas 

farmacêuticas. O protocolo utilizado incluiu modelos de calibração PLS. Para a 

validação do método foram utilizados lotes independentes da calibração (BURNS & 

CIURCZAK, 2008; MANTANUS et al., 2010).  Da mesma forma, Mantanus et al. 

(2010) demonstraram a conformidade dos resultados obtidos na validação do 

método no  NIR, utilizando como referência o método por CLAE. O estudo confirmou 

a confiabilidade do método por espectroscopia no NIR e sua intercambialidade com 

o método de referência por CLAE. 
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 De acordo com Sulub et al. (2009), o método quantitativo desenvolvido no 

NIR, realizado de maneira on line, foi considerado robusto e não invasivo, além de 

oferecer resposta em tempo real na análise da uniformidade da mistura de forma 

farmacêutica sólida contendo os seguintes excipientes: crospovidona, lactose e 

celulose microcristalina. A calibração do método foi realizada segundo modelo PLS. 

 Os requisitos para a validação de método analítico no NIR estão expressos 

em documentos oficiais (PASG, 2001; ICH Q2(R1), 2005; USP 32, 2008; ANVISA, 

2008a), que descrevem as principais características a serem avaliadas, tais como: a 

especificidade, a linearidade, o intervalo, a precisão por repetibilidade, a precisão 

intermediária e a robustez.  

 Kanarek (2005) e Walfish (2006) recomendam que o dado de especificidade 

(detecção da presença de substâncias interferentes) permita diferenciar os 

resultados que possam causar implicações significativas no desempenho do ensaio. 

Para a linearidade, os autores consideram que a representação dos resultados seja 

diretamente proporcional à concentração do analito na amostra.  

  No caso da precisão, Kanarek (2005) e Walfish (2006) consideram que a 

diferença entre a medida e os valores reais deva ser apresentada como 

porcentagem do valor nominal. Braga e Poppi (2004) acrescentam que a precisão 

expressa o grau de concordância entre os resultados de uma série de medidas feitas 

para uma amostra homogênea em condições determinadas. A Farmacopeia 

Brasileira (2010) determina que a precisão por repetibilidade deve ser realizada com 

no mínimo 3 concentrações, contemplando a faixa de variação do experimento, com 

no mínimo 5 determinações por concentração, indicando o quão precisos são os 

resultados dos testes em um mesmo dia.  

 A precisão intermediária deve ser demonstrada através da geração de um 

conjunto de dados que inclui medições repetidas do produto com 100% (p/p) de 

concentração do analito (KRAUSE, 2005; PEINADO; HAMMOND; SCOTT, 2011). 

Tal parâmetro é avaliado considerando a concordância entre os resultados do 

mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com analistas diferentes e/ou 

equipamentos diferentes. Para a determinação da precisão intermediária, as 

amostras são avaliadas por diferentes analistas e em diferentes dias. 

 A robustez é considerada a falta de um efeito significativo quando pequenas 

mudanças são deliberadamente alteradas no ensaio (RITCHIE et al., 2002; 

KRAUSE, 2005; PEINADO; HAMMOND; SCOTT, 2011). É a medida de sua 
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capacidade em resistir a pequenas e deliberadas variações dos parâmetros 

analíticos, indicando a confiança do método no seu uso na rotina. A robustez do 

método pode ser avaliada por meio das análises das amostras correspondendo a 

100% (p/p) de concentração do analito frente a alterações do ambiente, tais como  

temperatura e umidade da sala (MARK et al., 2002). 

 Kanarek (2005) e Walfish (2006) relataram que o experimento adequadamente 

projetado facilitará a validação do método em conformidade com as diretrizes da ICH 

Q2(R1) (2005). 

 

 

3.5 Tecnologia de obtenção de comprimidos empregando o processo por 

compressão direta 

 

 A via oral é a mais comumente usada para administração de fármacos. Entre 

as várias formas farmacêuticas, os comprimidos são os que se destacam devido sua 

ampla comercialização no mundo (AULTON, 2005). Segundo a Farmacopeia 

Brasileira (2010), comprimido consiste de forma farmacêutica sólida contendo uma 

dose única de um ou mais princípios ativos, com ou sem excipientes, obtida pela 

compressão de volumes uniformes de partículas e, quanto ao seu formato e 

tamanho, podem apresentar ampla variedade. 

  Considerando suas características, justifica-se a boa aceitação dessa forma 

farmacêutica pela população: apresenta ampla possibilidade de variedade de 

formatos e tamanhos; facilidade no uso; facilidade no transporte; e, ainda, apresenta 

reduzido custo se comparado a outras formas farmacêuticas. Além disso, o 

comprimido é capaz de garantir precisão da dose com elevado grau de exatidão 

(LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001; AULTON, 2005).  

 A indústria farmacêutica tem crescente interesse na realização de processos 

robustos, eficientes e controlados na produção de comprimidos (NÄRVÄNEN et al., 

2008). A produção de formas farmacêuticas sólidas apresenta elevada complexidade 

e necessita de diversas avaliações da área de desenvolvimento (UNITED STATES, 

1999). Além disso, a sua produção pode ser influenciada pelas características da 

matéria-prima, pelas variáveis do processo, pelo equipamento, pelo tempo de 

mistura, pela força de compressão e pela ordem de adição dos componentes 

(NÄRVÄNEN et al., 2008).  
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 No processo de produção de comprimidos, para que se obtenham produtos 

com características adequadas, os materiais particulados promovem aproximação 

forçada entre si, por compressão.  Tal fato permite a coesão das partículas na forma 

de um modelo sólido, poroso e de geometria determinada (AULTON, 2005). No caso 

da morfologia do pó, a mesma pode ser modificada, promovendo a melhora no seu 

fluxo, aumentando a compressibilidade e a uniformidade de partículas (UNITED 

STATES, 1999).  

Gil (2010) descreve ainda que a granulometria das partículas sólidas é 

fundamental à produção farmacêutica de comprimidos. Para tanto, o tamanho do 

grânulo, a forma e a uniformidade da partícula determinam suas propriedades de 

fluxo e, evidentemente, a eficiência da mistura, do enchimento e da compactação, 

bem como influencia na solubilidade e no tempo de dissolução (KAERGER; EDGE; 

PRICE, 2004). 

 A qualidade do granulado obtido exerce influência direta na etapa de 

compressão dos comprimidos e na qualidade do produto final (AULTON, 2005). 

 

 

3.5.1  O processo de mistura de pós na obtenção de comprimidos 

 

 A ausência de conhecimento adequado no que se refere aos mecanismos de 

fluxo de mistura é responsável pela adoção, por parte das empresas, de formulações 

conservadoras que podem reduzir a eficiência e o alcance terapêutico do 

medicamento. Um dos problemas enfrentados pela indústria farmacêutica consiste 

na dificuldade de caracterizar a mistura de pós para produção de comprimidos 

(MUZZIO et al., 2003; MATHEWS et al., 2002).  

 Segundo o Guia da FDA (UNITED STATES, 2003), a obtenção de mistura 

homogênea de pós constitui etapa de fundamental importância na fabricação de 

comprimidos. Essa etapa influencia diretamente na uniformidade de conteúdo da 

forma farmacêutica. Quando a informação relativa à homogeneidade da mistura é 

parcial, incorreta ou simplesmente desconhecida, a obtenção de produtos com as 

características de qualidade adequadas pode ser comprometida (MUZZIO et al., 

2003; MATHEWS et al., 2002).  

 Na etapa de mistura, o tamanho das partículas e a sua distribuição 

determinam a grandeza das forças gravitacionais e de inércia que podem causar 
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tanto o movimento das partículas quanto as forças de superfície responsáveis pela 

resistência desse movimento. É importante considerar a densidade, a elasticidade, a 

rugosidade superficial e a forma das partículas. Tais características exercem 

influência direta nas propriedades reológicas dos pós (LACHMANN; LIEBERMAN; 

KANIG, 2001) e nas características da mistura (KÁSA et al., 2009). 

 No caso de mistura de partículas cujas superfícies não são condutoras 

eletricamente, o movimento dessas resulta, frequentemente, na criação de cargas 

superficiais. Tal fenômeno pode ser evidenciado pela tendência do pó a aglomerar. 

As partículas com carga elétrica, durante a mistura, apresentam tendência de reduzir 

o processo de difusão (LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001). Essas cargas 

podem ser reduzidas ou eliminadas pela adição de agentes tensoativos ou com o 

aumento da umidade. No caso de formulações com ausência de líquidos, as forças 

de atração molecular são responsáveis pela adesão das partículas entre si (PRISTA;  

MORGADO; ALVES, 2008).  

 Quando as partículas escoarem com maior facilidade e, ainda, apresentarem 

características reológicas diferentes, dependendo do processo de mistura, poderá 

ocorrer o fenômeno de segregação. Tal fenômeno é resultado da diferença no 

tamanho, na forma, na densidade e nas características das superfícies das 

partículas (LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001). Fator adicional relevante no 

processo de mistura refere-se à velocidade de rotação do misturador, conforme 

relatado por Sudah, Coffin-Beach e Muzzio (2002). A velocidade de rotação do 

misturador exerce influência direta no processo de mistura de pós.  

 A operação de mistura segue a lei exponencial de primeira ordem, conforme 

Equação 6: 

 

                                                   ( )kteAM −−= 1
                                   (Equação 6)                      

                                           

Onde: 
M  = grau de mistura 
A   e k  = constantes relacionadas ao tipo de misturador usado 

t  = tempo de mistura 
 

 Ainda no que se refere à homogeneidade da mistura final de pós, esta 

depende de vários fatores, tais como: padrão da carga eletrostática dos pós, nível de 
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enchimento da matriz, tempo de mistura, concentração do componente na mistura e 

geometria do misturador (CHAUDHURI et al., 2006). 

 O princípio de funcionamento do misturador em V ocorre pela combinação de 

um ou mais mecanismos simultaneamente (convecção e difusão) durante o período 

de mistura (PRISTA; MORGADO; ALVES, 2008). A combinação pode ser realizada 

pelo mecanismo de convecção, movimento da massa de material de uma parte do 

leito de mistura para outro.  

 Segundo Lachman, Lieberman e Kanig (2001) o movimento por difusão pode 

ser caracterizado quando, ao acaso, o movimento das partículas no leito causa 

mudança de posição relativa entre as mesmas. Essa mudança de posição das 

partículas individuais resulta na redução da intensidade da segregação. 

 A mistura no misturador em V (Figuras 4 e 5) segue o princípio geral de  

divisão da massa de pós em duas porções no primeiro movimento, deslocando as 

porções divididas e reunindo-as. No segundo movimento (Figura 6), minimiza-se a 

fricção entre as partículas, no caso de grânulos muito frágeis (LACHMANN; 

LIEBERMAN; KANIG, 2001; ANSEL, 2010), com movimento de rotação por 

chicanas. A forma das partículas influenciará no grau de mistura, na velocidade de 

escoamento, na velocidade de segregação e no ângulo de repouso (LACHMANN; 

LIEBERMAN; KANIG, 2001).  

 

 

Figura 4. Desenho representativo do misturador em V com os respectivos  
      constituintes para o funcionamento do equipamento. 
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Figura 5.  Fotografia relativa ao misturador em V marca Lawes®. 

 Fonte: Misturador Lawes®, modelo em V. 

 

 

 

 

Figura 6. Desenho do processo de mistura de pós no misturador com formato  
      geométrico em V.  
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3.5.2. Fatores de influência no processo de produção de comprimidos por   

compressão direta 

 

 É constante a busca dos pesquisadores pelo desenvolvimento de formulações 

sólidas por método rápido e a baixo custo. O fator importante a ser considerado no 

sucesso dessa busca refere-se à escolha do excipiente e de qual processo produtivo 

será adotado (RAVAL; PATEL, 2009). 

 A compressão ocorre em uma matriz pela ação de dois punções, o superior e 

o inferior, por meio dos quais a força compressional é aplicada. A compressão de 

materiais particulados é definida como a redução de volume desse material pela 

aplicação de força. Dessa forma, ocorre a proximidade das superfícies das partículas 

formando a compactação, definida como a formação de produto poroso e de 

geometria definida (AULTON, 2005). 

 O processo de compressão pode ser dividido em três etapas, segundo Aulton 

(2005): alimentação, compactação e ejeção do comprimido, representada pela 

Figura 7.  A alimentação ocorre com a movimentação gerada pela gravidade do 

material particulado contido em alimentador, que se desloca para dentro da matriz, 

sendo esta vedada na parte inferior pelo punção. Na etapa de compactação, o 

punção superior movimenta-se para baixo e penetra na matriz, sendo o material 

particulado compactado até que o comprimido seja formado. Após o alcance da 

força máxima aplicada, o punção inferior afasta-se do produto compactado, iniciando 

a fase de descompressão.  Por último, na fase de ejeção do comprimido, o punção 

superior eleva-se até alcançar o nível superior da matriz. O comprimido é removido 

da matriz por sistema de arrastamento.  

 



 

 

Figura 7. Desenho representativo do processo de compressão: alimentação,   
compactação e ejeção dos comprimidos.
 

A primeira fase da compressão corresponde à redução da quantidade de ar 

existente entre as partículas do pó (PRISTA;

ar é captado, os comprimidos resultantes se expandem e a pressão é liberada, 

resultando na formação de comprimidos com laminação (

A alimentação induzida ou forçada reduz a captação de ar, tornando o material 

particulado mais denso e receptivo à compactação 

2010).  De maneira contrastante, 

que, no passado, a laminaç

processo de compressão. No entanto, investigações com maior rigor constataram 

que tal fato se deve às propriedades de deformação (elásticas e plásticas) dos 

materiais da formulação durante e imediatame

 Os materiais em momento anterior à compressão são, geralmente, 

submetidos à pulverização, na mistura de pós. Desta forma, as partículas 

apresentam configuração irregular, originando empilhamentos desordenados, 

contendo determinada quantidade de ar. O grau de desordem do empilhamento é 

compensado pela existência de partículas de dimensões menores. Dessa forma, 

essas se posicionam entre as mais volumosas, promovendo a eliminação do ar e 

tornando o material a comprimir mais compacto (P

2008).   

Desenho representativo do processo de compressão: alimentação,   
compactação e ejeção dos comprimidos.  

A primeira fase da compressão corresponde à redução da quantidade de ar 

existente entre as partículas do pó (PRISTA; MORGADO; ALVES, 2008

r é captado, os comprimidos resultantes se expandem e a pressão é liberada, 

resultando na formação de comprimidos com laminação (esfoliação ou estriamento)

A alimentação induzida ou forçada reduz a captação de ar, tornando o material 

particulado mais denso e receptivo à compactação (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 

2010).  De maneira contrastante, Lachmann, Lieberman e Kanig (2001) relataram 

que, no passado, a laminação era atribuída ao ar retido no comprimido, durante o 

processo de compressão. No entanto, investigações com maior rigor constataram 

que tal fato se deve às propriedades de deformação (elásticas e plásticas) dos 

materiais da formulação durante e imediatamente após a compressão.

Os materiais em momento anterior à compressão são, geralmente, 

submetidos à pulverização, na mistura de pós. Desta forma, as partículas 

apresentam configuração irregular, originando empilhamentos desordenados, 

quantidade de ar. O grau de desordem do empilhamento é 

compensado pela existência de partículas de dimensões menores. Dessa forma, 

essas se posicionam entre as mais volumosas, promovendo a eliminação do ar e 

tornando o material a comprimir mais compacto (PRISTA; MORGADO; ALVES, 
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Desenho representativo do processo de compressão: alimentação,   

A primeira fase da compressão corresponde à redução da quantidade de ar 
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ão era atribuída ao ar retido no comprimido, durante o 
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que tal fato se deve às propriedades de deformação (elásticas e plásticas) dos 

nte após a compressão.  

Os materiais em momento anterior à compressão são, geralmente, 

submetidos à pulverização, na mistura de pós. Desta forma, as partículas 

apresentam configuração irregular, originando empilhamentos desordenados, 

quantidade de ar. O grau de desordem do empilhamento é 

compensado pela existência de partículas de dimensões menores. Dessa forma, 

essas se posicionam entre as mais volumosas, promovendo a eliminação do ar e 

RISTA; MORGADO; ALVES, 
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 Segundo estudo realizado por Kaerger, Edge e Price (2004), os comprimidos 

preparados a partir de misturas contendo partículas menores exibiram 

compatibilidade significativamente maior em relação aos comprimidos preparados 

contendo partículas maiores. Além de demonstrarem que o uso de partículas 

esféricas pequenas pode resultar na melhoria da densidade e da compatibilidade da 

mistura entre o excipiente e o ativo estudado. 

 Allen, Popovich e Ansel (2010) enfatizam que grânulos contendo pós finos ou 

muito finos podem promover o fenômeno da laminação (estriamento horizontal). Os 

pós finos obtidos quando os grânulos têm seu tamanho de partícula calibrado, em 

geral, correspondem de 10 a 20% do peso do granulado. A presença de fração de 

pós finos é desejável para preencher a matriz de maneira apropriada (não deverá 

haver quantidade maior que 20% de partículas finas), conforme descrito 

anteriormente por Prista, Morgado e Alves (2008).  

 O excesso de pó fino pode resultar na obtenção de comprimidos com 

reduzida dureza e na laminação dos mesmos (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2010). 

A laminação também pode ser causada por granulados excessivamente secos, 

devido à falta de coesão, e pelo uso de punções não adequadamente limpos (com 

excesso de pó), danificados ou insuficientemente lubrificados (LACHMANN; 

LIEBERMAN; KANIG, 2001).  

  Outro fator que pode provocar a laminação e/ou o capeamento (formação de 

comprimidos descabeçados) refere-se à elevada velocidade do processo de 

compressão. A redução da velocidade e da pressão utilizada pode eliminar esse 

problema (LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001; ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 

2010). O aumento do tempo permite que as tensões sejam libertadas, contribuindo 

para a formação do compacto intacto. O capeamento ocorre quando a parte superior 

do comprimido é separada. Esse fenômeno ocorre em função do material particulado 

não ter tido tempo suficiente para se ligar, após a compressão (LACHMANN; 

LIEBERMAN; KANIG, 2001). 

 Prista, Morgado e Alves (2008) descrevem que a formação de comprimidos 

com capeamento pode ser resultado das seguintes variáveis: pressão demasiada no 

momento da compressão; presença de quantidade elevada de ar absorvido; elevada 

porcentagem de partículas pequenas; falta de aglutinantes; granulados secos e 

cristais com elevado tamanho, além de exagerada velocidade de compressão.  
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 O capeamento também pode ser provocado por punções e matrizes com 

faces côncavas ou com arestas dos punções chanfradas. Com o tempo de uso tais 

arestas se curvam para o centro do punção, provocando o capeamento. A 

montagem incorreta do equipamento de compressão constitui fator adicional para a 

formação de capeamento. Nesse caso, quando o comprimido é ejetado pela matriz, 

o punção inferior deve elevar-se até a superfície da matriz no ponto em que a lâmina 

atinge o comprimido. Se o comprimido permanece dentro da matriz, a lâmina corta o 

comprimido e, dessa forma, porção residual desse permanece dentro da matriz 

(LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001). 

 Lachmann, Lieberman e Kanig (2001) descrevem as inúmeras falhas que 

podem ocorrer no processo de compressão, bem como as suas causas. O termo 

picking refere-se ao efeito causado pela ausência do material na superfície de um 

comprimido removido pelo punção. Esse fenômeno apresenta maior frequência 

quando as superfícies dos punções são gravadas. Segundo Tousey (2003), esse 

termo pode ser utilizado com maior especificidade quando descreve o material 

aderido aos punções que possuem logos e letras.   

 Outra falha relatada, o sticking, refere-se à aderência do material a comprimir 

à matriz de compressão (LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001; TOUSEY, 2003). 

Essa falha manifesta-se durante a ejeção do comprimido, podendo levar à formação 

de lascas provenientes das arestas dos comprimidos, com o aparecimento de 

arestas rugosas. Esse processo pode danificar os punções em função de tensões 

indesejadas provocadas pela falta de ajuste no seu movimento. Adicionalmente, o 

sticking pode se manifestar como decorrência do acúmulo de material a comprimir 

sobre as faces do punção (LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001). 

 Tendo em vista a solução de problemas relacionados ao sticking, deve-se 

utilizar punções com faces lisas, não aderentes e revestidas com crômio. Outros 

fatores que podem provocar o sticking são substâncias com baixo ponto de fusão 

(ativos ou excipientes), tais como o ácido esteárico, que pode amolecer com o calor 

desenvolvido durante a compressão. Nesse caso, deve-se reduzir a quantidade de 

lubrificante utilizado ou substituir o lubrificante.  A elevada umidade do granulado 

também pode provocar o sticking. A secagem do material pode solucionar o 

problema (LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001). 

 Segundo Prista, Morgado e Alves (2008), a compressão direta depende 

também do sistema de cristalização do pó utilizado. Todos os cristais que 
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apresentam maior quantidade de faces planas e arestas vivas, reunidas em 

conjuntos compactados, comprimem melhor que os cristais que exibem forma 

tendente à esfera, não mantendo a relação entre superfície e volume. Em virtude 

disso, as substâncias que apresentam densidade aparente superior a 1, ou seja, as 

substâncias cuja forma cristalina se aproxima da esfera, são dificilmente 

compressíveis.  

 Segundo Martinello (2005), Gohel e Jogani (2005), Patel e Bhavsar (2009), o 

método preferencial para a produção de comprimidos é o processo por compressão 

direta.  Martinello (2005) e Kása  et al. (2009) acrescentam, ainda, que este 

processo promove economia de trabalho, tempo e energia, além de reduzir custos 

com equipamentos e estrutura da área de produção, por requerer menor número de 

etapas no processamento do que os métodos tradicionais por granulação.  

 No entanto, a compressão direta tem algumas desvantagens que devem ser 

consideradas e devem ser controladas com maior precisão, tais como: as limitações 

físicas do fármaco e as propriedades físicas das matérias-primas presentes (KÁSA 

et al., 2009). 

 O método de produção por compressão direta é o que melhor preserva a 

estabilidade dos componentes da formulação, por não utilizar agente aglutinante 

(umidificação da formulação) e não realizar o processo de secagem (aquecimento do 

produto). Assim sendo, esse processo é adequado para o uso em substâncias 

higroscópicas e termolábeis. A compressão direta permite também a rápida 

desintegração do comprimido e, portanto, a melhora das características de 

dissolução do fármaco (BUSHRA et al., 2008; LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 

2001). 

 Os comprimidos produzidos por compressão direta são compostos de 

materiais em pó, cristalinos ou granulares usados, isoladamente ou em combinação 

com diluentes. Esses diluentes têm por finalidade elevar o volume quando 

necessário à formulação, possibilitando a preparação dos comprimidos na forma 

desejada. Os agentes desintegrantes promovem a desestruturação dos comprimidos 

em partículas menores depois da administração (HARMON, 2006).   

 A adição de substâncias antiaderentes, deslizantes e de agentes lubrificantes 

melhora o fluxo do material para as matrizes da compressora. Contudo, algumas 

substâncias possuem fluxo livre e propriedades coesivas que as tornam passíveis de 

serem comprimidas diretamente (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2010). Shah, 
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Tawakkul e Khan (2008) realizaram a avaliação sistemática do fluxo de pós e 

granulados avaliando: o ângulo de repouso, a densidade e os atributos críticos, tais 

como, índice de coesividade, aglomerantes e a força de estabilidade do fluxo. 

 Portanto, para um eficiente processo de compressão direta, os excipientes 

utilizados devem ser materiais com evidentes propriedades de fluidez e 

compressibilidade (HARMON, 2006).  

 Patel e Bhavsar (2009) demonstraram a importância da funcionalidade dos 

adjuvantes usados em formulações de comprimidos, além da sua evolução para 

produção por compressão direta e em máquinas de alta velocidade. O uso de 

adjuvantes mais elaborados eleva a funcionalidade em termos de fluxo e de 

propriedades de compressão. 

 Quanto aos lubrificantes e deslizantes, esses devem ser distribuidos 

uniformemente. Dessa forma, o escoamento das partículas será uniforme na matriz 

(DI MARTINO; JOIRIS; MARTELLI, 2004). No geral, existe a tendência para 

minimizar o tempo de mistura, quando da adição do lubrificante para prevenir, ou 

reduzir, a friabilidade do granulado. Porém, o tempo de mistura inadequado nessa 

fase pode originar o escoamento deficiente do granulado (ALLEN; POPOVICH; 

ANSEL, 2010). 

 De acordo com Di Martino, Joiris e Martelli (2004), o uso de lubrificante 

previne a adesão dos comprimidos nos punções. Para Allen, Popovich e Ansel 

(2010), além da adesão aos punções, o uso de lubrificante também previne a 

adesão dos comprimidos na matriz durante a compressão, reduz o atrito entre o 

comprimido e a parede da matriz durante a ejeção da máquina e confere brilho aos 

comprimidos acabados. Os lubrificantes mais usados são estearato de magnésio, 

estearato de cálcio, ácido esteárico, talco e fumarato de estearila sódica. A 

quantidade de lubrificante a ser usada varia de uma operação para outra, mas, no 

geral, utiliza-se concentração entre 0,1 e 5% (p/p) da massa do granulado. 

 Em trabalho realizado por Young et al. (2007),  para avaliar os efeitos da 

umidade no processo de compressão, foi verificado, também, que o uso de 

lubrificantes  com celulose microcristalina  melhora o processo de compressão. 

 Szalay et al. (2005) realizaram estudo para avaliar o efeito do tamanho da 

partícula de excipientes usados no processo de compressão direta. Tal fato é 

considerado impactante para Zhang, Law e Chacrabarti (2003) pois, concluem em 

estudos, que o tamanho da partícula deve ser considerado parâmetro crítico para o 
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processo. De forma similar, Lee e Kuo (2006) concluíram que existe correlação entre 

o tamanho médio da partícula e a concentração de pós e que a relação entre o 

tamanho das partículas é inversamente proporcional à força de compactação. Esse 

fato indica que a presença de partículas muito finas pode representar dificuldades ou 

falhas no processo de compressão.  

 Lachmann, Lieberman e Kanig (2001) consideram que o tamanho da partícula 

e a área de superfície do fármaco podem ter efeito significativo na velocidade de 

dissolução. No entanto, a determinação da área de superfície dos granulados não é 

uma prática comum. 

 No que se refere ao ângulo de repouso, Prista, Morgado e Alves (2008) 

definem essa característica como propriedade intrínseca dos pós. O ângulo de 

repouso mede a resistência ao movimento relativo das partículas quando 

submetidas a forças externas. A medida do ângulo de repouso, embora pouco 

praticada na rotina de controle de qualidade, pode ser bastante útil para avaliar as 

propriedades de fluxo de pós e suas misturas (GIL, 2010). O ângulo de repouso é 

determinado pela tangente (tg), a qual é determinada pelo quociente do cateto 

oposto pelo cateto adjacente (Equação 7 e 8). O cateto oposto refere-se à altura do 

monte formado pelo pó escoado e o cateto adjacente ao raio da base do cone 

formado (GIL, 2010). 

 

                                                        
utg =α                                                  (Equação 7) 

                                                                                                   

                                                       

r

h
tg =α

 

Onde: 
α   = valor do ângumo de repouso 

u = coeficiente do atrito entre as partículas 

h  = altura da base do cone formado 

r =  raio da base do cone formado 

  

 Segundo Gil (2010), quanto maior o ângulo de repouso, menor o fluxo do 

material. Gil (2010) considera que produtos com ângulo inferior a 30° são produtos 

que conduzirão bom fluxo para o processo no momento da compressão. 

     (Equação 8) 
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 Durante a etapa de compressão, um dos parâmetros mais críticos a serem 

controlados é o peso do comprimido (LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001). 

Esse é determinado pela quantidade de pó contida na estação de compressão 

(PRISTA; MORGADO; ALVES, 2008). Qualquer fator que possa alterar o processo 

de enchimento da matriz pode alterar o peso do comprimido, bem como sua 

variação ao longo do processo (LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001). 

 O tamanho dos grânulos pode influenciar o enchimento da matriz, processo 

que baseia-se no escoamento contínuo e uniforme do pó. Para facilitar o 

escoamento do material pela matriz, usa-se um deslizante (talco ou sílica coloidal), 

porém a adição destes componentes pode promover a segregação e a  laminação, 

que podem, inclusive, influenciar na variabilidade do peso do comprimido 

(LACHMANN; LIEBERMAN; KANIG, 2001). 

 As consequências do preenchimento incompleto ou da não uniformidade do 

granulado referem-se ao peso, à dureza, à friabilidade e à uniformidade de conteúdo 

com valores inaceitáveis. Segundo a Farmacopeia Brasileira (2010), a dureza está 

associada à resistência do comprimido ao esmagamento e a friabilidade é a 

resistência do comprimido ao desgaste.  

 Aulton (2005) considera que, para a obtenção de comprimidos com as 

características de qualidade adequada, os componentes utilizados no mecanismo 

devem possuir propriedades adequadas de compressibilidade e de compatibilidade. 

Para o processo por compressão direta, o autor revela que são usados adjuvantes 

com elevado custo e que requererem número maior de testes de qualidade antes do 

processamento. Contudo, esses excipientes promovem maior estabilidade do 

produto pelo fato de não usarem calor e água na formulação. 

 Alguns problemas relacionados à compressão direta foram relatados por 

Soares e Petrovick (1999) e referem-se à baixa propriedade de fluxo do pó; à 

aderência do pó aos punções e às matrizes; à dureza elevada e ao longo tempo de 

desintegração. Para a compressão direta, Aulton (2005) enfatiza que com a 

finalidade de obtenção de material particulado com fluidez e densidade bruta 

aceitáveis, muitas vezes, são empregadas partículas de tamanho grande. Porém, 

essas podem dificultar a obtenção de mistura homogênea, além de provocar a 

segregação do material. 

 Para contornar os problemas que se opõem à compressão direta, tem-se 

recorrido à otimização de diversos parâmetros, tais como: faixa granulométrica 
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apropriada (tamanho e forma das partículas), emprego de adjuvantes (reguladores 

de fluxo, agentes desintegrantes) e/ou utilização de dispositivos mecânicos 

(intensidade e tempo de aplicação da força de compressão (ALLEN; POPOVICH; 

ANSEL, 2010). 

  Lachmann, Lieberman e Kanig (2001) relatam que a densidade dos grânulos 

pode influenciar nas características de compressibilidade dos materiais, na 

porosidade dos comprimidos ou na dissolução do fármaco. Quanto maior a pressão 

de compressão usada, maiores podem ser os tempos de desintegração e 

dissolução. Mesmo que os comprimidos se desintegrem rapidamente, quanto mais 

duros e densos forem os grânulos, a dissolução do fármaco poderá ser retardada. 

 Lachmann, Lieberman e Kanig (2001) descrevem também que a dureza 

depende do peso do material e do espaço entre o punção superior e inferior no 

momento da compressão. Acrescentam, ainda, que se o volume do material variar 

poderá provocar problemas de dureza. A Farmacopeia Brasileira (2010) descreve 

que o teste de dureza permite determinar a resistência do comprimido ao 

esmagamento ou à ruptura sob pressão radial, ou seja, a dureza de um comprimido 

é proporcional à força de compressão e inversamente proporcional à sua 

porosidade. 

 Portanto, a dureza de um comprimido é função do  enchimento da matriz e da 

força de compressão empregada. Lachmann, Lieberman e Kanig (2001) consideram, 

também, que a resistência e a friabilidade do grânulo são propriedades importantes, 

uma vez que afetam a distribuição do tamanho dos grânulos e, consequentemente, 

a compressibilidade. No caso de comprimidos com elevada friabilidade, o 

desprendimento de pó causa, além de variação de peso, problemas de uniformidade 

de conteúdo. Adicionalmente, a friabilidade dos comprimidos é influenciada pelo teor 

de umidade do granulado e do comprimido. Granulados muito secos, normalmente 

produzem comprimidos friáveis.  

 Por fim, a compressão direta tem sido empregada em especial para dois tipos 

de fármacos: aqueles relativamente solúveis, que podem ser processados como 

partículas de maior tamanho,  a fim de assegurar o bom fluxo, e aqueles fármacos 

relativamentes potentes, cujas doses representem poucos miligramas em cada 

comprimido e, dessa forma, podem ser misturados com partículas relativamente 

maiores de adjuvantes (AULTON, 2005). 
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 No que se refere aos excipientes utilizados na produção de comprimidos por 

compressão direta, podemos destacar a celulose microcristalina, a lactose spray 

dried, o amido e o ácido esteárico. 

  A celulose microcristalina apresenta excelentes características de 

compactação, além de boa fluidez e fácil desintegração. Esse excipiente é 

considerado um dos mais eficazes nas formulações por compressão direta (WU; HO; 

SHEU, 2001; ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).    

 Segundo Rowe, Sheskey e Quinn (2009), a celulose microcristalina é 

amplamente usada na indústria farmacêutica, principalmente como diluente ou 

também como material de enchimento (AULTON, 2005) em comprimidos. Devido à 

sua elevada pureza química e ao baixo conteúdo de umidade, seu uso pode 

incrementar a estabilidade química e a coloração dos comprimidos. Adicionalmente, 

apresenta propriedades desintegrantes, podendo ser utilizada como diluente e 

lubrificante (ROWE; SHESKEY & QUINN, 2009). 

   Em 2001,  Wu, Ho e Sheu demonstraram, em seus estudos, que as 

propriedades da celulose microcristalina dependem do seu processo de fabricação. 

Além disso,  Rowe, Sheskey e Quinn (2009) acrescentam que o tamanho da 

partícula, o processo de mistura, as características reológicas e outras propriedades 

físicas podem impactar no comportamento da celulose microcristalina na formulação. 

As partículas de tamanhos maiores e alta densidade geralmente fornecem melhor 

fluxo nos equipamentos farmacêuticos. 

    No caso da lactose spray dried, essa pode ser adquirida na forma de 

partícula branca a esbranquiçada ou na forma de pó cristalino, com característica 

inodora e sabor levemente doce. Sua composição é constituída de 80 a 90% de 

monoidrato de lactose e de 10 a 20% de lactose amorfa (ROWE, SHESKEY & 

QUINN, 2009). 

  Em trabalho realizado por Cury et al. (2007) foi avaliada a influência do 

tamanho dos granulados de lactose nas características físicas de comprimidos 

obtidos em diferentes diâmetros de punção. Os resultados indicaram que para os 

comprimidos produzidos em punções de 7 mm de diâmetro, a seleção do tamanho 

dos grânulos é de fundamental importância, em especial, no que se refere à 

resistência mecânica do compactado. Tal comportamento foi observado no caso em 

que houve predomínio das características do excipiente em razão da reduzida 

concentração do fármaco na forma farmacêutica. 
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  Rowe, Sheskey e Quinn (2009) acrescentam que a lactose spray dried pode 

ser utilizada na compressão direta, auxiliando no fluxo do pó durante o processo de 

compressão. Esse excipiente apresenta também boas características de 

escoamento, sendo usado como diluente em combinação com a celulose 

microcristalina, proporcionando rápido tempo de desintegração (AULTON, 2005). 

 Em estudo realizado por Morris et al. (2009), no qual foi  avaliada a 

uniformidade de conteúdo em comprimidos com concentração reduzida de fármaco, 

os autores comprovaram melhores resultados nas fórmulas contendo mistura de 

celulose microcristalina e lactose quando comparadas às formulas contendo celulose 

microcristalina e fosfato dissódico anidro, no processo de compressão direta. 

 Ainda com relação aos excipientes utilizados na produção de comprimidos por 

compressão direta, o amido de milho desempenha papel de fundamental 

importância em função de sua versatilidade  (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). 

Esse excipiente apresenta a maior frequência de aplicação como agente 

desintegrante na produção de comprimidos. 

A faixa típica de concentração do amido nas formulações é superior a 10% 

(AULTON, 2005), sendo sua concentração típica de 15% (ROWE; SHESKEY; 

QUINN, 2009).  As partículas de amido intumescem em contato com a água e, como 

consequência, podem romper a estrutura do comprimido. Ainda com referência ao 

seu mecanismo de ação, Aulton (2005) propôs que as partículas de amido podem 

facilitar a desintegração por promover repulsão entre essas. Entretanto, o uso de 

amido não pré-gelatinizado não apresenta características de compressão 

adequadas (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009). 

Com referência ao agente lubrificante, o ácido esteárico, assim como o 

estearato de magnésio, tem como finalidade reduzir o atrito entre a mistura de pós, 

as paredes da matriz e a superfície dos punções. Além disso, o uso do agente 

lubrificante promove a saída dos comprimidos da compressora com aspecto brilhoso 

e não poroso (AULTON, 2005; PRISTA; MORGADO; ALVES, 2008).  

Segundo Aulton (2005), o ácido esteárico consiste no mais eficiente 

lubrificante interfacial, sendo amplamente empregado, em geral, em baixas 

concentrações (< 1% p/p do peso). O elevado atrito durante a compressão pode 

causar uma série de problemas, incluindo qualidade inadequada do comprimido 

(laminação ou fragmentação durante a ejeção e ranhuras verticais nas bordas dos 
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comprimidos) (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2010; ROWE; SHESKEY; QUINN, 

2009).                                

 

 

3.6 Considerações gerais relativas ao Captopril 

 

 Captopril foi o primeiro inibidor da enzima conversora de angiotensina a ser 

desenvolvido e foi considerado um avanço, não só pelo seu mecanismo de ação 

(ONDETTI; RUBIN; CUSHMAN, 1977), mas também pelo seu processo de 

desenvolvimento (SUAREZ et al., 2007).  

 Segundo dados de 2009, do Ministério da Saúde, entre os anti-hipertensivos, 

o Captopril é um dos medicamentos com maior frequência de dispensação na 

Farmácia Popular do Brasil, em praticamente todos os estados. Além de estar entre 

os primeiros representantes da classe que constam na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME). Tal fato deve-se a sua eficácia clínica, a sua 

segurança e a seu custo. O Captopril (CHOBANIAN et al., 2003) (Figura 8) foi 

introduzido para uso clínico na hipertensão arterial nos anos 1980.  

 O mecanismo de ação refere-se à ação ECA na angiotensina I, removendo 

dois aminoácidos para formar a angiotensina II (RANG; DALE; RITTER, 2007; 

GOODMAN et al., 2007). A angiotensina II estimula a secreção de aldosterona, que 

eleva a retenção de sódio e água e, portanto, eleva a pressão arterial. A 

angiotensina II também provoca vasoconstrição, aumentando a resistência periférica 

e a pressão arterial. Assim, a inibição da angiotensina II reduz a pressão arterial, 

principalmente pela redução da resistência vascular periférica. O débito cardíaco e a 

frequência cardíaca não são alterados significativamente (BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2006). 

Com o mecanismo de inibição da conversão de angiotensina I para II, 

reduzem-se os efeitos da angiotensina II, como vasoconstrição, liberação de 

aldosterona, lesão endotelial e síntese proteica vascular e miocárdica (SANTELLO; 

MION, 1998).  

Essa classe de fármacos constitui alternativa para outros tratamentos, em 

função de ter eficácia comprovada e evidenciada em situações clínicas especiais ou 

secundárias à hipertensão: cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca. Destaca-

se, igualmente, seu efeito protetor na progressão de nefropatia diabética em 
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pacientes hipertensos ou não (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2006). Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são 

apresentados como prolongadores da sobrevida de pacientes após infarto cardíaco 

(PERES et al., 2009).  

Entre os efeitos indesejáveis, destacam-se tosse seca, alterações do paladar 

e reações de hipersensibilidade. Em indivíduos com insuficiência renal crônica, 

podem induzir hiperpotassemia. Em pacientes com hipertensão renovascular 

bilateral ou com rim único, podem promover redução da filtração glomerular, com 

aumento dos níveis séricos de creatinina e ureia. Seu uso é contraindicado na 

gravidez. Em adolescentes e mulheres jovens em idade fértil, o emprego de 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina deve ser cauteloso, devido ao 

risco de malformações fetais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

 

 

Figura 8. Estrutura química e molecular, C9H15NO3S de Captopril, peso molecular 
217.19gmol-1.1-[(2S)-3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl].  

 
Fonte: United States Pharmacopoeia 32 (US, 2010) 

 

No que se refere às suas características físico-químicas, o Captopril é um pó 

cristalino branco ou levemente amarelado, com leve odor característico de sulfeto. É 

facilmente solúvel em água, etanol, clorofórmio, metanol e soluções alcalinas, com 

faixa de fusão entre 105 e 108ºC. No Sistema de Classificação Biofarmacêutica  

(SCB), o produto Captopril é classificado como fármaco classe III (YU et al., 2002): 

elevada solubilidade (em água) e baixa permeabilidade (intestinal). 
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Aproximadamente 70% da dose ingerida por via oral em seres humanos é 

absorvida em indivíduos saudáveis em jejum com biodisponibilidade absoluta de 

60%, em comparação com a dose intravenosa (GUPTA et al., 2007). O pico de 

concentração plasmática observado é de aproximadamente uma hora após a 

administração. 

Este fármaco demonstra excelente efetividade no tratamento da hipertensão 

arterial, sendo considerado o medicamento de primeira escolha.  Porém, o seu 

tempo de ação é limitado, apenas de 6 a 8 horas, e necessita ser administrado três 

vezes ao dia. Portanto, formulações de liberação prolongada desse fármaco vêm 

sendo alvo de pesquisas no intuito de diminuir a frequência de administração do 

medicamento, facilitando a adesão do tratamento (STULZER, 2006).  
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4. MATERIAIS 

 

 

4.1 Amostras 

 

O material objeto do presente estudo foi constituído da mistura de pós da 

formulação e de comprimidos com dose declarada de 25 mg de Captopril. 

 

 

4.2 Solventes, reagentes e acessórios 

 

Todos os reagentes e sais .......................................................................Grau analítico 

Sistema de purificação de água .....................................................Millipore®MilliQ-Plus  

                                                                                                           M-Q Gradiente CR 

Coluna Cromatográfica de fase reversa .............Phenomenex C18 250 x  4,6mm,5µm 

Membrana filtrante ..............................................................................PVDF de 0,45µm 

Vidrarias usuais de laboratório 

Água MilliQ® 

 

4.3 Equipamentos 

 

Misturador ............................................... Lawes®, modelo em V, capacidade máx. 

de 1.134L e mín. de 756L. 

Máquina Rotativa de Compressão .......... FETTE COMPACTING®, modelo 3200l, 

73 punções, com duas calhas 

Desempoeirador ...................................... Lawes®, modelo W-500 II 

Cromatógrafo líquido de  

alta eficiência ........................................... 

 

Shimadzu® LC-20AT, equipado com 

bomba LC-20AT, detector de arraste 

fotodiodos SPD-M20A, amostrador 

automático SIL-20A, forno para coluna 

modelo DGU-20ª5 e integrador 

automático computadorizado através de 
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software Labsolution versão 1.23. 

Detector UV visível, 220nm. 

Espectrofotômetro de Infravermelho  

Próximo (FT-NIR) .................................... 

 

BÜCHI NIRCal® NIRFlex N400 

Espectrofotômetro de infravermelho 

Próximo .................................................. 

 

Spectrum 400 Series PerkinElmer®, 

Spectrum FT-IR/FT-NIR Spectrometer. 

Software: Spectrum ES Versão 6.3.5 e 

Software Spectrum Quanti. 

Dissolutor ................................................ Erweka® DT700 

Balança analítica ..................................... Metler Toledo® , Modelo AL204 

Banho ultrassônico .................................. Logen Sonic® Model 

Balança semianalítica eletrônica Unique USC-2800A   

Gehaka®, modelo BK400II  

Bomba de vácuo Tecnal® Modelo Te-058    

Pipetador automático Gilson® 

 

4.4 Ativo 

 

Captopril ....................................................Farmacopeia Americana (USP 32) 

Fabricante ..................................Changzhou Pharmaceutical Factory (China) 

        

4.5 Excipientes 

 

Celulose microcristalina ..............................................Blanver Farmoquímica 

Amido de milho .........................................................................Corn Products 

Lactose spray dried ...................................................................DMV Fonterra 

Ácido esteárico vegetal .............................................................AMC do Brasil 

Água Purificada  

 

4.6 Fórmula quantitativa (mg/comprimido) 
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Captopril .......................................................................................... 25,000mg 

Celulose microcristalina .................................................................. 20,000mg 

Amido de milho ............................................................................... 18,000mg 

Lactose spray dried ......................................................................... 70,000mg 

Ácido esteárico (vegetal micronizado)............................................... 2,400mg 

 

  

4.7 Fórmula quantitativa (kg/lote) 

 

Captopril .......................................................................................... 50,000kg 

Celulose microcristalina .................................................................. 40,000kg 

Amido de milho ............................................................................... 36,000kg 

Lactose spray dried ........................................................................ 140,000kg 

Ácido esteárico (vegetal micronizado)............................................... 4,800kg 

 

 

5. MÉTODOS 

 

5.1 Espectroscopia no NIR: calibração 

   

 A calibração quantitativa foi realizada empregando o modelo PLS (Regressão 

por Mínimos Quadrados Parciais). Foi utilizada ampla faixa de concentração (0, 10, 

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 e 200% (p/p)) de amostras de Captopril na forma da 

mistura de pós e comprimidos. 

 Os espectros foram divididos em dois sets. O primeiro foi usado para criar a 

calibração por meio da extração de informações a partir dos espectros, denominado 

Calibração Spectra Set = C-Set. O segundo conjunto foi usado para validar a 

calibração e contitui testes internos do sistema, Validação Spectra Set = V-Set. A 

calibração foi realizada utilizando amostras de Captopril preparadas em laboratório 

farmacotécnico reproduzindo as condições do processo produtivo em escala 

comercial. O comprimento de onda selecionado para NIR foi de 4.000 a 10.000 cm-1.   

A partir do comprimento de onda selecionado, foi definida qual a faixa ideal a se 
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trabalhar de acordo com os fatores ou variáveis latentes determinadas (X-PRESS-

soma dos desvios quadrados para os valores estimados). 

O software NIRCal® realizou os cálculos utilizando o modelo PLS.  

 Para a determinação da correta calibração do equipamento NIR (Figura 9)  é 

necessário calcular os valores de SEE (Standard Error of Estimation – Erro Padrão 

Estimado) ou SEC (Standard Error of Calibration – Erro de Calibração Padrão) é o 

SEV (Standard Error of Validation – Erro de Validação Padrão) ou também SEP 

(Standard Error of Prediction - Erro de Previsão Padrão). O valor para SEE/SEP 

(Anexo B) deve ser o menor possível se comparado com o valor do método de 

referência. 

 A calibração é ainda confirmada com a avaliação da consistência do método 

(Anexo C), o coeficiente de regressão, o valor de Bias (Anexo E) e o Q-value. Foi 

calculada a consistência do método que mede a diferença entre SEE e SEP, tal 

valor deve ser o mais próximo possível de 100. Valores entre 80 e 110 são 

aceitáveis. O coeficiente de regressão foi calculado considerando a relação entre os 

valores do NIR e os valores do método de referência (CLAE). O coeficiente de 

regressão dever ser o mais próximo possível de 1. O valor de Bias corresponde ao 

desvio padrão médio entre o método de referência e o NIR. Esse valor deve se 

apresentar o mais próximo de zero e para completar a calibração no NIR verifica-se 

o Q-value que determina a medida da qualidade da calibração, considerando valores 

próximos a 1. 
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Figura 9. Fluxograma das etapas relativas à determinação da calibração no NIR 
empregando o modelo PLS. 
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5.2 Validação da metodologia analítica por CLAE 

 

 

5.2.1 Análise da uniformidade de conteúdo de comprimidos de Captopril por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)  

 

Substância química de referência utilizada de Captopril (lote 1001) com teor  

de pureza de 99,6% (p/p) (Farmacopeia Brasileira).  

 Foram preparadas amostras em diferentes concentrações para a 

quantificação por CLAE (Farmacopeia americana, 2008): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 

175 e 200% (p/p). Anteriormente à validação do método, foi realizada a ativação da 

coluna C18-25-5µm-4,6mm, de fase reversa, sendo C18 o grupamento, 25 cm o 

tamanho da coluna, 5 µm o tamanho da partícula e 4,6 mm o diâmetro interno da 

coluna, além da realização da estabilização do sistema. 

 

 

5.2.2 Preparo da solução padrão de Captopril 

 

 Para o preparo da solução padrão, quantidade de 10mg do padrão de 

Captopril foi transferida para balão volumétrico de 10 mL; na sequência adicionaram-

se 5mL de fase móvel (450 mL de água purificada grau CLAE Milli-Q, 0,5 mL de 

ácido fosfórico grau CLAE e 550 mL de metanol grau CLAE, após filtração e 

degaseificação da mesma). A solução foi submetida ao banho ultrassônico com 

aquecimento por 5 minutos até completa solubilização. Completou-se o volume do 

balão com a fase móvel em banho ultrassônico antes do uso. Homogeneizou-se e 

filtrou-se em membrana PVDF (fluoreto de pilivinilideno), com tamanho de poro: 0,45 

µm. A concentração obtida de solução padrão foi de 1,0 mg/mL. 

 

 

5.2.3 Preparo da solução amostra 

 

 Para o preparo da amostra, foram utilizados 10 comprimidos de Captopril, 

macerados em gral até tornar o pó fino. Transferiu-se o equivalente a 10 mg de 

Captopril para balão volumétrico de 10 mL. Adicionaram-se 5 mL de fase móvel  
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(450 mL de água purificada grau CLAE Milli-Q, 0,5 mL de ácido fosfórico grau CLAE 

e 550 mL de metanol grau CLAE, após filtração e degaseificação da mesma). A 

solução foi submetida ao banho ultrassônico com aquecimento por 5 minutos. 

Completou-se o volume com fase móvel. Homogeneizou-se e filtrou-se em 

membrana PVDF, tamanho de poro: 0,45 µm. A concentração obtida de solução 

amostra foi de 1,0 mg/mL. Após a estabilização do sistema cromatográfico, foram 

injetadas, separadamente, solução padrão e solução amostra no cromatógrafo.  

 Preparou-se a fase móvel com 450 mL de água purificada grau CLAE (Milli-

Q), 0,5 mL de ácido fosfórico grau CLAE e 550 mL de metanol grau CLAE. Filtrou-se 

e degaseificou-se em banho ultrassônico antes do uso. 

 

Coluna cromatográfica ....................................Phenomenex C18 250 x 4,6 mm, 5 µm 

Fase móvel ...............................................Ácido fosfórico, água purificada  e metanol        

Comprimento de onda ..........................................................................UV, λ = 220nm 

Temperatura .........................................................................................................40ºC 

Volume injetado ...................................................................................................20 µL 

Vazão da fase móvel ..............................................................................1,0mL/minuto 

              

 

A quantidade de Captopril em % (p/v) foi calculada pela Equação 9: 

 

 

CaAp

PadrãoCpAa
C

×

××
=

%
                               (Equação 9) 

  

                                     
Onde: 

C  = concentração (%) de Captopril na amostra 

Aa  = área obtida no cromatograma da amostra 

Cp  = concentração (mg/mL) de Captopril na solução padrão 

Padrão%  = teor do padrão (%) 

Ap  = área no cromatograma do padrão 

Ca  = concentração teórica (mg/mL) de Captopril na solução amostra. 
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  De acordo com a Farmacopeia Americana, a porcentagem de Captopril 

presente em cada comprimido deve ser não inferior a 90 e não superior a 110% 

(limites de especificação). Portanto, os comprimidos de Captopril 25 mg  devem 

apresentar concentração igual ou maior que 22,50 mg, porém não superior a 27,50 

mg de Captopril em cada comprimido.  

 

5.3  Validação do método por espectroscopia no NIR 

 

 A fabricação do produto para validação do método no NIR foi realizada 

reproduzindo as condições do medicamento na área produtiva. Para análise da 

mistura de pós e comprimidos intactos (teste não destrutivo) de Captopril foi utilizado 

equipamento NIR-BÜCHI e Spectrum 400, respectivamente com detector por 

reflectância.   

 As características de desempenho para validação do método analítico 

quantitativo por NIR estão apresentadas na Tabela 1 (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2008; ICH Q2(R1), 2005). 

 

Tabela 1. Características de desempenho para a validação do método no NIR 

 Características de Desempenho  Quantificação 

Especificidade + 

Linearidade + 

Intervalo + 

Exatidão  + 

Precisão  

      Repetibilidade 

      Intermediária 

 

+ 

+ 

Robustez + 

Limite de Detecção - 

Limite de Quantificação - 

+ Características são normalmente avaliadas 
- Características não aplicáveis 
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5.3.1 Especificidade 

 

 Para a comprovação da especificidade do método foram preparadas amostras 

de acordo com a solução amostra, avaliadas na concentração de 100% (p/p) de 

Captopril 25 mg, além de amostras com 2,5, 5 e 7,5% (p/p) de placebo. Portanto, o 

teor de Captopril nas amostras foi: 97,5 95,0 e 92,5% (p/p). Para o cálculo de teor de 

Captopril, utilizou-se a fórmula apresentada na Equação 9. 

Para o cálculo de  Desvio Padrão e Desvio Padrão Relativo (DPR), utilizou-se 

a Equação 10 e 11: 

∑
−

−
=

1

)(
2

n

xx
s i

                                         
(Equação 10) 

                               

                                                                                

x

s
DPR 100=

                                            (Equação 11) 

                                               

 

Onde: 
s  =  desvio padrão da amostra 

ix = são os valores individuais das unidades testadas, expressos em porcentagem da   

quantidade declarada 
x = é o valor médio das unidades testadas, expresso em porcentagem da quantidade 

declarada 
n  = é o número de unidades testadas. 
DPR  = Desvio padrão relativo 

 

 

5.3.2  Linearidade  

 

 A resposta de linearidade do ensaio demonstra a proporcionalidade dos 

resultados de concentração do analito. A precisão dos dados foi usada para avaliar 

este parâmetro.  

Para a validação da metodologia da mistura de pós da formulação de 

Captopril 25 mg e do produto acabado na forma de comprimidos de Captopril 25 mg, 



82 

 

 

foram preparadas amostras que seguiram as concentrações de 25, 50, 75, 100, 125, 

150, 175 e 200% (p/p), respectivamente. 

A resolução da coluna cromatográfica forneceu uma medida quantitativa da 

sua habilidade em separar dois ou mais analitos. Quanto maior o valor encontrado, 

melhor a separação dos analitos. A resolução pode ser calculada segundo a fórmula 

representada na Equação 12. 

 

 

                 
ba

rarb

ww

tt
R

+

−
=

)(2

                                            
(Equação 12) 

 

Onde: 
R  = resolução 

rbt  e rat = tempos de retenção dos analitos, sendo rbt  o analito que fica mais retido na 

coluna 

 aw + bw  as larguras dos picos  

Fonte: (SKOOG et al., 2006). 

 

 

Os resultados dos testes foram tratados por métodos estatísticos apropriados 

para determinação do coeficiente de correlação, o intercepto y, o coeficiente angular, 

os resíduos e o gráfico de resíduos. O critério mínimo aceitável do coeficiente de 

correlação R deve ser igual a 0,99. 

A curva obtida (a experimental e o resultante do tratamento matemático). Para 

o cálculo do valor de R e R2, utiliza-se o RQUAD do software Microsoft Excel. O 

RQUAD, retorna o quadrado do coeficiente de correlação do momento do produto de 

Pearson através dos pontos de dados em valores conhecidos de y e valores 

conhecidos de x (Anexo D). 
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5.3.3 Intervalo 

 

 Para o  intervalo estabeleceu-se a faixa de alcance do procedimento analítico 

entre os níveis superiores e inferiores da linearidade (incluindo estes níveis) que 

demonstraram serem determinados com nível adequado de precisão e  exatidão. O 

intervalo de análise utilizado foi entre as concentrações de 25 a 200% (p/p) de 

Captopril. 

 

5.3.4 Precisão 

 

 Foi realizada de maneira a avaliar a proximidade dos resultados obtidos em 

uma série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. 

Representa o grau de repetibilidade entre os resultados de análises individuais, 

quando o procedimento foi aplicado diversas vezes numa mesma amostra 

homogênea, em idênticas condições de ensaio. A precisão foi expressa como desvio 

padrão relativo (DPR) segundo a Equação 13:  

 

 

                                        100×=
CMD

DP
DPR                                     (Equação 13) 

 
  
Onde: 

DPR = Desvio Padrão Relativo 
DP    = Desvio Padrão 
CMD = Concentração Média Determinada 

  

 

5.3.4.1 Precisão por repetibilidade 

 

 A precisão por repetibilidade foi avaliada utilizando-se 6 determinações em 

amostras da mistura de pós e 6 amostras de comprimidos de Captopril 25 mg na 

concentração de 100% (p/p). A precisão foi determinada em uma mesma corrida 

(precisão intracorrida) e em corridas diferentes (precisão intercorrida).  
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5.3.4.2 Precisão intermediária (a precisão intracorrida e a intercorrida) 

 

 A precisão intermediária foi avaliada considerando as 6 amostras da mistura 

de pós e as 6 amostras dos comprimidos de Captopril 25 mg.  A concordância dos 

resultados foi avaliada considerando as análises realizadas por diferentes analistas, 

em diferentes dias.  

Montgomery (2004) relata a importância de medir a variabilidade do medidor 

do processo. Dessa forma, o autor sugere a avaliação métrica P/T com o objetivo de 

mensurar a qualidade da medição, por meio da Equação 14:  

 

 

                                       100
6

×
−

=
LIELSET

P σ
                                  (Equação 14) 

                                     

Onde: 

T

P
 = razão ou índice de precisão do sistema de medição 

� = desvio padrão 

LSE  = limite superior de especificação 
LIE = limite inferior de especificação 

 

 

5.3.5 Exatidão 

 

 A exatidão do método foi calculada considerando a diferença entre a média e 

o valor verdadeiro aceito, juntamente com intervalos de confiança (Equação 15). 

Para a exatidão foram utilizadas as concentrações de 75, 100 e 130%  (p/p),  na 

mistura de pós, e 75, 100 e 125% (p/p), para os comprimidos. Realizaram-se 3 

leituras de cada concentração, totalizando 9 determinações para mistura de pós e 9 

leituras para os comprimidos. 

 
    

���	
�ã� = ������	��çã� �é�
� �����
���	��
������	��çã� ��ó�
��  

 (Equação 15) 
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5.3.6 Robustez 

 

 Robustez é a medida da capacidade do método em resistir a pequenas 

variações dos parâmetros analíticos.  A robustez do método foi avaliada utilizando 

amostras na concentração de 100% (p/p) da mistura de pós e de comprimidos de 

Captopril 25 mg. Essas amostras foram submetidas a alterações das condições 

ambientais do local onde o equipamento NIR estava alocado. Foram avaliadas 

diferentes condições de temperatura e de umidade da sala para comprovar a 

robustez do método. 

 

 

5.4  Determinação da uniformidade de conteúdo após a mistura final e durante 

a compressão de Captopril 25 mg  

 

 Os ensaios relativos à uniformidade de conteúdo de Captopril, nas etapas de 

mistura final e compressão, foram realizados pela análise individual do teor de 

comprimidos de Captopril empregando NIR-BÜCHI para a mistura de pós e NIR 

Spectrum 400 para comprimidos de Captopril. Para o ensaio empregou-se 

metodologia validada de acordo com ICH Q2 (2005) e USP 32 (UNITED STATES, 

2008). A quantidade e a frequência de coleta das amostras foram definidas de 

acordo com Guia da FDA (UNITED STATES, 2003) para validação de processos. 

 A variação permitida para o ensaio é entre 85% e 115% da quantidade 

declarada e o DPR não pode ser superior a 6%. O produto passa o teste se não 

mais que uma unidade em 30 estiver fora da faixa de 85% a 115% da quantidade 

declarada (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 1988). 
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6.  ANÁLISE FÍSICA DE COMPRIMIDOS CAPTOPRIL (25 mg): DETERMINAÇÃO 

DE PESO MÉDIO  

 

Para a determinação de peso médio foi utilizada a metodologia da 

Farmacopeia Brasileira (2010), empregando balança semianalítica. Os limites de 

especificação e o cálculo do peso médio e da variação permitida foram realizados de 

acordo com a mesma farmacopéia, considerando que são usados 20 comprimidos 

para avaliação do peso médio e não se pode tolerar mais que duas unidades 

individuais fora dos limites especificados. Em relação ao peso médio, nenhuma 

unidade poderá estar acima ou abaixo do dobro das porcentagens indicadas. A 

quantidade e a frequência de amostragem foram realizadas de acordo com o Guia 

da FDA (UNITED STATES, 2003) e coletadas de acordo com o tempo do processo 

de compressão, aproximadamente 3 horas de processo de compressão. 
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7.  TESTE DE DISSOLUÇÃO DOS COMPRIMIDOS CAPTOPRIL (25 MG): % (P/V) 

DISSOLVIDA DE CAPTOPRIL EM COMPRIMIDOS  

 

 

 Para o ensaio de dissolução foram utilizados 900 mL de ácido clorídrico 0,01N 

como meio de dissolução; os comprimidos foram transferidos para o aparato tipo 

cesta  e o ensaio foi conduzido utilizando velocidade de 50 rpm e temperatura de 

37ºC ± 0,5ºC por 20 minutos. Coletou-se a alíquota de 15 mL entre a haste e a 

parede de cada cuba. A amostra foi filtrada em papel filtro (J-Prolab®), conforme 

descrito na Farmacopeia Brasileira (2010). Segundo o compêndio oficial, a 

quantidade maior que 80% deve estar dissolvida em 20 minutos. A desgaseificação 

do meio foi efetuada empregando aquecimento em banho ultrassônico por 10 

minutos. 

  

 

7.1  Preparo da solução padrão de Captopril 

 

 Para o preparo da solução padrão para análise de dissolução de Captopril, 

transferiram-se 13,9 mg de padrão de Captopril para balão volumétrico de 50 mL. 

Completou-se o volume com meio de dissolução e homogeneizou-se. Foi  retirada a 

alíquota de 1,0 mL desta solução e colocada em  balão volumétrico de 20 mL. 

Completou-se o volume com meio de dissolução e homogeneizou-se. A 

concentração obtida para a solução padrão foi de 0,01390 mg/mL. 

 

 

7.2 Preparo da fase móvel   

 

 Para a fase móvel, preparou-se uma solução contendo 450 mL de água 

purificada, grau CLAE, adicionando 0,5 mL de ácido fosfórico e completando-se o 

volume para o balão volumétrico de 1.000 mL com metanol (450:0, 5:550).  A fase 

móvel foi filtrada empregando membrana de PVDF (tamanho de poro:  0,45 µm) e 

desgaseificada com banho ultrassônico. 
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7.3 Preparo da amostra 

 

 Para o preparo da amostra, transferiram-se 5 mL do meio previamente filtrado 

para balão volumétrico de 10 mL. O volume foi completado utilizando-se o meio de 

dissolução. A solução foi filtrada empregando membrana de PVDF (tamanho de 

poro: 0,45 µm). Após filtração para o vial, a amostra foi analisada por CLAE. A 

concentração final para amostra foi de 0,01388 mg/mL. 

As condições do ensaio foram as apresentadas abaixo: 

 

Coluna cromatográfica .............................Phenomenex C18 250 x  4,6 mm, 5 µm 

Fase móvel ...............................................Ácido fosfórico, água purificada e metanol 

Comprimento de onda ..........................................................................UV, λ = 220nm 

Temperatura .........................................................................................................40ºC 

Volume injetado ...................................................................................................20 µL 

Vazão da fase móvel ..............................................................................1,0mL/minuto 

 

 

Foi calculada a quantidade dissolvida (Q) pela Equação 16:  

 

                                                 CaAp

TpCpAa
Q

×

××
=

                         (Equação 16)                              

                                 
 Considerando Ca e Cp, concentrações da amostra e do padrão, 

respectivamente, em mg/mL. As áreas da amostra e do padrão são representadas 

por Aa e Ap, respectivamente. O teor do padrão é representado por Tp.  

 

Para o cálculo da massa dissolvida (MD), utilizou-se a Equação 17: 

 

 

                                   
( )
100

25mgQMédia
MD

×
=                                   (Equação 17) 
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8. ANÁLISE DE RISCO (A.R.) DA VALIDAÇÃO DE PROCESSOS 

 

 Foi utilizada a escala numérica (COGDILL et al., 2006) com classificação de 

alta, média, baixa e inexistente empregada na avaliação da severidade (S) (Tabela 

2), do efeito (impacto), da ocorrência (O) ou da probabilidade (P) (Tabela 3) das 

causas e a detectabilidade (D) da causa da falha potencial (Tabela 4).  

A ferramenta FMEA foi utilizada para definir, demonstrar e maximizar 

soluções em resposta a qualidade, confiabilidade, custos e produtividade 

(MORETTO; CALIXTO, 2009). 

Com relação à severidade foram consideradas as potenciais falhas do 

produto (reprovação do produto em virtude de desvio ocorrido no processo e não 

cumprimento das especificações). O critério de ocorrência de falha foi estabelecido 

em função da experiência do pessoal qualificado na operação dos equipamentos e 

do processo de fabricação. A ocorrência de risco de falha foi determinada com base 

na frequência de falhas objetivando estabelecer as escalas de risco como alta 

(superior ou igual a 10%), média (entre 0,2 e 1,0%) e baixa-inexistente (valores 

iguais ou inferiores a 0,1%). A detecção foi avaliada em função dos controles já 

existentes para o processo. 
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Tabela 2. Escala de risco empregada na classificação da severidade de falha 
potencial por meio da ferramenta FMEA. 
 

  Severidade 

Classificação 

da Escala 
Escala de Risco 

Efeito potencial de falha do processo no 

produto (segurança, eficácia e potência 

do fármaco) 

Alta 

10 
9 

Possibilidade de reprovação, não atende 
critérios mínimos de segurança em virtude 
do não cumprimento das especificações 
pré-estabelecidas para o produto.  

8 

Igual a escala de risco 9 e 10, não 
apresenta riscos ao paciente, porém com 
eventuais desperdícios, perdas e/ou 
reprocessos. 

Média 

7 
Completa perda de desempenho e 
insatisfação 
do cliente. 

6 
Produto encontra-se aprovado, porém 
próximo aos limites superiores e inferiores 
das especificações pré-estabelecidas. 

5 

Produto encontra-se aprovado, porém 
próximo aos limites superiores e inferiores 
das especificações pré-estabelecidas. 
Reclamação do cliente. 

Baixa 
4 

Menor perda do desempenho. Produto 
encontra-se aprovado, porém próximo aos 
limites superiores e inferiores das 
especificações pré-estabelecidas. 

3 Produto aprovado em conformidade com as 
especificações pré-estabelecidas. 2 

Inexistente 1 Produto aprovado em conformidade com as 
especificações pré-estabelecidas. 
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Tabela 3.  Escala numérica de risco empregada na classificação da frequência de 
ocorrência da falha potencial por meio da ferramenta FMEA. 
 

 Ocorrência  

Classificação da 

Escala 

Escala de 

Risco 
Frequência de falha 

Alta 
 

10 
9 

Não conhecida ou com frequência 
de falha ≥ 10% 

8 
Frequência de falha de 
aproximadamente 5% 

 

Média 
 
 

7 Frequência de falha de 1% 

6 Frequência de falha de 0,5% 

5 Frequência de falha de 0,2% 
4 Frequência de falha é rara (0,1%) 

Baixa 3 Frequência de falha é rara (0,05%) 

Inexistente 
2 
1 

Frequência de falha é rara (0,01%) 
Falha improvável, nenhuma 
ocorrência histórica 
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Tabela 4. Escala de risco empregada na detecção da falha potencial por meio da 
ferramenta FMEA. 
 

Detecção 

Classificação  
da falha 

Escala de  
Risco 

Possibilidade de detecção de falha 

Alta 
 
 

10 Não é possível a detecção de falha ou é de 
difícil detecção da causa da falha. 

9 
Por meio de inspeção visual, sem 
procedimento pré-estabelecido em plano de 
amostragem. 

8 
Igual a escala 9, exceto pelo fato da 
existência de amostragem sistemática e 
inspeção das unidades. 

Média 

7 Por meio de inspeção manual do processo 
e de todas as unidades. 

6 
Por meio de inspeção manual, porém com 
plano de amostragem estabelecido. 

5 Monitoramento estatístico do processo. 

 
4 

Igual a escala 5, porém com imediata reação 
nos parâmetros fora da especificação. 
Medições automatizadas. Sem plano de 
amostragem pré-estabelecido. 

Baixa 
 

3 

Por meio de sistema de medições 
automatizadas ou misto, com cumprimento do 
plano de amostragem. Nesse caso, o sistema 
de medição não é capaz de interromper o 
processo ou rejeitar automaticamente produto 
defeituoso. 

Inexistente 

2 

Igual a escala 3, exceto pelo fato do plano de 
amostragem ter alcance em 100% das 
amostras. Todas as amostras automaticamente 
inspecionadas. 

1 

Por meio de sistema automatizado ou misto 
que ao identificar a falha é capaz de 
interromper o processo ou rejeitar o produto 
defeituoso e cumprimento do plano de 
amostragem 
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Com base no fluxograma do processo e empregando a ferramenta FMEA, foi 

possível a identificação de falhas potenciais nas etapas do processo e a 

identificação  das causas prováveis.    
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9.  DEFINIÇÃO DO PLANO DE AMOSTRAGEM PARA A VALIDAÇÃO DE 

PROCESSOS 

 

 

O plano de amostragem foi definido por critérios do Guia da FDA (UNITED 

STATES, 2003) (Guia para Indústria – Mistura de pós e de unidades de produto 

acabado — Amostragem e Avaliação de unidades de dose estratificada no 

processo) que recomenda o número de amostras (Tabela 5) a serem coletadas na 

validação de processos de formas farmacêuticas sólidas. E da Farmacopeia 

Brasileira (2010), a qual recomenda o número de amostras a serem utilizadas em 

cada análise. 

 

Tabela 5. Plano de amostragem na validação de processos de comprimidos de 
Captopril 25 mg. 
 

 Pontos 
de 

Coleta 

Número 
de 

Amostras 

Total 
de 

Amostras 

ETAPA DO PROCESSO                                         MISTURA 

Quantificação 

da 

Mistura 

10 3 de cada ponto 
30 (por lote) 

90 (3 lotes) 

       ETAPA DO PROCESSO                                     COMPRESSÃO 

Peso Individual 20 de cada tempo 
600  lado direito 

600  lado esquerda 

1.200 (cada lote) 

3.600 (3 lotes) 

 
Quantificação 

 
6 de cada tempo 

  
198 de cada lado 

396 (cada lote) 

1.188 (3 lotes) 

Dissolução 

6 (início) 

6 (meio) 

6 (final) 

3 de cada lado 
18 (cada lote) 

54 (3 lotes) 
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No Misturador em V foram definidos pontos de amostragem de acordo com a 

geometria do equipamento (Figura 10). O Guia da FDA (UNITED STATES, 2003) 

determina que para o Misturador em V a coleta deve ser realizada em 10 pontos e 

que em cada ponto de amostragem sejam retiradas amostras em triplicata. As 

amostras foram coletadas com o amostrador (Figura 11) após o processo de 

mistura.  

 

 

Figura 10. Pontos para coleta no processo de mistura em Misturador em V na 
validação de processos de comprimidos de Captopril 25 mg. 

                                                    

 

Figura 11. Fotografia do amostrador empregado no método de amostragem no 
Misturador em V após a mistura final de pós. 
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As coletas no processo de compressão foram realizadas para análise de peso 

médio, dissolução e análise de uniformidade de conteúdo (análise quantitativa - 

teor). No processo de compressão, a amostragem limitou-se ao número de 

comprimidos produzidos/hora, que teve duração de 360 minutos. As coletas foram 

realizadas a cada 12 minutos de compressão.  
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10. VALIDAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DE COMPRIMIDOS DE    

CAPTOPRIL 25 mg 

 

 A técnica por PAT foi utilizada para a quantificação da mistura de pós no 

preparo da formulação de Captopril 25 mg e na quantificação do produto na sua 

forma final, comprimido. Foram coletadas amostras após o processo de mistura e 

durante todo o processo de compressão, de acordo com procedimento de 

amostragem descrito no item 9. 

A validação do processo produtivo foi realizada na área de produção de 

sólidos da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi. A matéria-prima foi adquirida 

de fornecedor qualificado e autorizado. Os insumos foram avaliados pelo 

departamento de Controle de Qualidade da Prati-Donaduzzi e, após análise e 

aprovação, foram liberados para a produção dos lotes. Foram fabricados 3 lotes 

industriais com diferentes fabricantes de matéria-prima de Captopril. Durante a 

produção destes lotes foi realizada validação do processo produtivo, empregando 

metodologia analítica validada e tecnologia analítica de processo. A produção de 

comprimidos de Captopril foi realizada pelo processo de compressão direta, no 

qual o insumo ativo Captopril e os excipientes (celulose microcristalina, lactose 

spray dried e amido de milho) foram previamente tamisados em tamis de malha 

3.0 milímetros (mm) e posteriormente misturados em Misturador em V, Lawes 

(Figura 5), por 25 minutos, à velocidade de 8 rotações por minuto (rpm).   

 Na sequência, o lubrificante, ácido esteárico, foi tamisado também em 

tamis de malha 3.0 milímetros (mm), adicionado aos outros componentes da 

formulação no Misturador em V e misturado por 5 minutos. O granulado foi 

retirado do Misturador em V e enviado para etapa de compressão em 

compressora Fette (Figuras 12 e 13), provida de 73 punções de 7 mm, com ciclo 

constante de produção de 700.000 comprimidos/hora. Foram produzidos 3 lotes 

em escala industrial para a validação do processo. 
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Figura 12.  Desenho representativo da compressora Fette®. 

 

 

 

 

Figura 13.   Fotografia correspondente à máquina de compressão da marca Fette 
Compacting®, modelo 3200I, equipada com detector de metais, desempoeirador e 
painel de controle de velocidade de compressão. 
 

 



99 

 

 
 

11.  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Na avaliação estatística dos dados de linearidade, a estatística 

amplamente aplicada para a espectroscopia no NIR foi Durbin-Watson (DW) 

(Mark et al., 2002). As amostras (10 concentrações) para construção da curva de 

linearidade foram analisadas em triplicata, n igual a 30. O teste de DW foi 

calculado a partir da equação apresentada no Anexo F. 

 A avaliação estatística foi aplicada aos dados dos três lotes de validação 

de comprimidos de Captopril 25 mg produzidos de acordo com a validação do 

processo produtivo descrito no item 10. Os cálculos estatísticos foram realizados 

empregando o software Minitab®, versão 16. Esse programa é considerado como 

pacote computacional estatístico destinado a computadores pessoais 

(MONTGOMERY, 2004). 

A avaliação estatística dos dados foi empregada na avaliação da 

uniformidade de conteúdo da mistura de pós % (p/p) e no processo de 

compressão (na análise de peso, na uniformidade de conteúdo % (p/p) e % (p/v) 

dissolvida de Captopril 25 mg comprimidos).  

A abordagem estatística do processo foi realizada por meio da 

determinação da avaliação da estabilidade e da capacidade da uniformidade de 

Captopril na mistura de pós. Os gráficos obtidos utilizando o programa Minitab® 

foram, respectivamente, os gráficos de controle das observações individuais, 

amplitude móvel e desvio padrão de Captopril (% p/p) na mistura de pós. Foram 

aplicados o teste de probabilidade normal, segundo Anderson-Darling, e a 

avaliação da  capacidade do processo. O teste de Bartlett foi utilizado para avaliar 

a igualdade de variâncias de distribuição normal (BARTLETT, 1937) (Anexo I) e o 

gráfico de resíduos em comparação com  a determinação de uniformidade da 

mistura de pós de Captopril (% p/p). Foram calculados ainda, o histograma, a 

dispersão dos resíduos e os resíduos comparados a ordem de observação. 

 Para a avaliação da estabilidade e da capacidade do processo relativa ao 

peso de comprimidos aplicou-se teste de Anderson-Darling (ANDERSON; 

DARLING, 1952) (Anexo G) e, na sequência os dados foram normalizados por 

meio da transformação Box-Cox (BOX-COX, 1964) (Anexo H). O teste de Bartlett 

revelou que foi aplicado para avaliar a igualdade de variância dos pesos médios 
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dos comprimidos nos 3  lotes de Captopril 25 mg.  A análise de variância 

(ANOVA) (Anexo I) avaliou a existência da diferença significativa entre as médias 

e a influência dos fatores na variável dependente conforme descrito por Fischer 

(1924). 

Na determinação da uniformidade de conteúdo (% p/p)  de comprimidos de 

Captopril  foi efetuada a avaliação da estabilidade e da capacidade do processo.   

Aplicou-se o teste Anderson-Darling para a avaliação da normalidade dos dados 

relativos e a aplicação de Box-Cox para a transformação dos dados. Para o teste 

de igualdade de variância utilizou-se o teste de Bartlett. 

  Na determinação nos comprimidos da % (p/v) dissolvida de Captopril foi 

realizada a avaliação estatística dos resultados com avaliação da estabilidade e 

capacidade do processo.  O teste Anderson-Darling foi empregado na avaliação 

da normalidade dos dados relativos à % (p/v) dissolvida de Captopril. Para dados 

não normais utilizou-se a transformada de Box-Cox, além da aplicação do teste 

de Bartlett para igualdade de variâncias. Com relação aos resíduos, a suposição 

de normalidade foi verificada por meio do gráfico de probabilidade normal e pelo 

histograma. No que se refere à variância, os valores dos resíduos não foram 

alterados em função da % (p/v) dissolvida de Captopril. A análise de variância 

(ANOVA) foi realizada para avaliar a posição de amostragem dos comprimidos 

(início, meio e fim do processo) na % (p/v) dissolvida de Captopril.  

 No geral, os gráficos de controle demonstraram os valores 

correspondentes aos limites superior e inferior de controles (LSC e LIC) e a média 

intrínseca do processo (Anexo K). A estabilidade do processo foi determinada por 

meio da avaliação dos resultados dos gráficos de controle a fim de identificar a 

ausência das causas especiais. 

 A avaliação da capacidade do processo foi efetuada por meio do cálculo de 

ICP = Cp e Cpk, com intervalo de confiança de 95%, sendo que o valor 

considerado para Cp e Cpk, foi maior que 1 (MONTGOMERY, 2004). 
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12.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

12.1 Calibração por Espectroscopia no NIR 

  

 

 A qualidade da calibração para a determinação da concentração de ativos 

por espectroscopia no NIR depende dos seguintes fatores: da seleção do 

espectro de calibração e de validação, da seleção do comprimento de onda, dos 

fatores ou variáveis latentes e dos dados de pré-tratamentos, quando necessários 

(BURNS; CIURCZAK, 2008).  

  No que se refere à construção de modelo de calibração multivariada, o 

método por Mínimos Quadrados Parciais (PLS), desenvolvido por Wold (1966), 

tem sido amplamente utilizado (XUE et al. 2011; VARANASE et al.; 2010; 

COGDILL et al., 2005, BODSON et al., 2007; GROHGANZ et al., 2010; SILVA et 

al., 2007; SOUZA; FERRÃO, 2006).  Para a construção de modelo com adequada 

capacidade de previsão das respostas, deve-se utilizar o maior número possível 

de variáveis, simulando, da melhor forma possível, a situação real em que será 

aplicado o modelo.   

  Na construção dos modelos, o método por PLS utiliza as informações da 

matriz de dados espectroscópicos (espectro inteiro) e da matriz de concentração, 

determinada por método convencional. Dessa forma, esse método amplia o 

conceito do modelo inverso (propriedades como função da resposta instrumental) 

substituindo as variáveis originais por sub-conjunto das variáveis latentes aos 

dados originais (DRAPER; SMITH, 1998; ABDI, 2010). 

 No presente estudo, a calibração foi conduzida empregando amostras com 

características conhecidas em intervalo mais amplo que aquele utilizado na 

situação normal (amostras nas concentrações de 0, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 

175 e 200% (p/p)) de Captopril. Esse procedimento justifica-se pela possibilidade 

de obtenção de modelos com falta de ajuste (amostras insuficientes para 

abranger a faixa de concentração adequada para modelagem) (SIMÕES, 2008). 

  Os dados obtidos foram analisados estatisticamente utilizando o modelo de 

calibração PLS. Simões (2008) utilizou modelo de calibração por PLS para a 
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quantificação de Captopril em comprimidos por espectroscopia no NIR. Os 

resultados revelaram desempenho satisfatório para a aplicação da metodologia 

no controle de qualidade do produto durante o processo produtivo. De forma 

similar, Thosar et al. (2001) utilizaram métodos de Regressão Linear Múltipla e 

dos Mínimos Quadrados Parciais como modelo de calibração com aplicação na 

espectroscopia no NIR. Os autores concluíram que ambos os métodos foram 

capazes de prever a concentração do fármaco no comprimido. Porém, o método 

que apresentou menor erro percentual de previsão foi o método por Mínimos 

Quadrados Parciais (PLS). 

  No que se refere às condições de medição, essas permaneceram 

constantes no decorrer do ensaio e utilizando a faixa total do espectro (full-

spectrum), 4000 a 10.000cm-¹ .   Segundo Spiegelman et al. (1998) a seleção da 

região espectral a ser modelada pode melhorar o desempenho da técnica de 

calibração em relação aos modelos que empregam o espectro inteiro. Regiões 

específicas (ou sinais infravermelhos) são selecionadas onde a colinearidade não 

está tão presente, gerando modelos mais robustos.  

  No caso do presente trabalho, os espectros foram divididos em dois 

conjuntos: o primeiro foi usado para criar a calibração extraindo informações 

relevantes a partir do modelo PLS (Calibration Spectra Set = C-Set) e o segundo 

foi usado para validar a calibração, também chamado de teste interno (Validation 

Spectra Set = V-Set).  Considerando tal abordagem, destinou-se 2/3 das amostras 

para a calibração designada C-Set (20/30) e 1/3 dessas para a validação V-Set 

(10/30). A calibração foi gerada sem pré-tratamento (primeira calibração), de 

acordo com Burns e Ciurczak (2008). Esses autores relatam que os espectros 

originais devem ser utilizados. A Figura 14 apresenta o modelo de calibração em 

relação ao método referência (propriedade original), por CLAE e o método 

preditivo a ser calibrado/validado pelo sistema, método por espectroscopia no 

NIR.  

 

 



 

 
 

Figura 14. Modelos empregando toda região espectral
PLS para a determinação da concentração de Captopril. 
 

 O sistema utilizado determinou a medida da qualidade da calibração (

Value). Valores próximos a 1 são ideiais, valores iguais a 0,95 são considerados 

muito bons para calibração

mediana qualidade. O valor de 

no presente estudo foi de 0,94 (dado obtido pelo software NirCal

comprimento de onda depende diretamente do instrumento e da aplicação do 

sistema a ser utilizado. Na calibração para a determinação da quantificação de 

Captopril, a região selecionada foi de 4.440 a 9.000cm

região definida como aquela com menor presença de ruído.

  

 

. Modelos empregando toda região espectral de calibração multivariada  
PLS para a determinação da concentração de Captopril.  

O sistema utilizado determinou a medida da qualidade da calibração (

). Valores próximos a 1 são ideiais, valores iguais a 0,95 são considerados 

muito bons para calibração, valores iguais a 0,9 são considerados bons e 0,75, de 

mediana qualidade. O valor de Q-Value na calibração do modelo para Captopril 

no presente estudo foi de 0,94 (dado obtido pelo software NirCal

comprimento de onda depende diretamente do instrumento e da aplicação do 

sistema a ser utilizado. Na calibração para a determinação da quantificação de 

Captopril, a região selecionada foi de 4.440 a 9.000cm-¹, observada na Figura 15

finida como aquela com menor presença de ruído. 
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¹, observada na Figura 15, 



 

 
 

Figura 15. Espectro no NIR do Captopril: imagens 3D (a) e (b) e bidimensional (c) 
para a construção do modelo PLS (4.440 a 9.000 cm
 

Com o modelo de calibração (C

onda definidos, estabeleceu

fatores ou variáveis latentes, os resíduos, a consistência, o coeficiente de 

regressão e o desvio médio entre o método de referência e o método por 

espectroscopia no NIR (Bias

  Os fatores primários foram usados para reconstruir o espectro e determinar 

o valor residual X-PRESS (

(Anexo M). Quanto maior o número de fatores no modelo, menor será o desvio da 

reta de calibração (SOUZA; FERRÃO, 2006). Porém, o aumento de fatores 

também aumenta o ruído e os erros de modelagem (FERRÃO; DAVANZO, 2005). 

O fator definido para o modelo de calibração considerado mais importante foi de 1 

a 4 (Figuras 16a e 16b). A aplicação

modelo com valores próximos 100, pois os valores aceitáveis de consistência 

devem estar entre 80 e 110, sendo o mais próximo possível de 100. O valor para 

a consistência, no presente estudo foi de 99,82 (

 

a 

c 

. Espectro no NIR do Captopril: imagens 3D (a) e (b) e bidimensional (c) 
para a construção do modelo PLS (4.440 a 9.000 cm-1). 

Com o modelo de calibração (C-Set e V-Set) e a região do comprimento de 

onda definidos, estabeleceu-se os parâmetros quimiométricos, tais como os 

fatores ou variáveis latentes, os resíduos, a consistência, o coeficiente de 

regressão e o desvio médio entre o método de referência e o método por 

Bias). 

Os fatores primários foram usados para reconstruir o espectro e determinar 

PRESS (Predicted Residual Error Sum Square of Spectra X

Quanto maior o número de fatores no modelo, menor será o desvio da 

de calibração (SOUZA; FERRÃO, 2006). Porém, o aumento de fatores 

também aumenta o ruído e os erros de modelagem (FERRÃO; DAVANZO, 2005). 

O fator definido para o modelo de calibração considerado mais importante foi de 1 

). A aplicação de até 4 fatores define a consistência do 

modelo com valores próximos 100, pois os valores aceitáveis de consistência 

devem estar entre 80 e 110, sendo o mais próximo possível de 100. O valor para 

a consistência, no presente estudo foi de 99,82 (Software NirCal®
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Quanto maior o número de fatores no modelo, menor será o desvio da 

de calibração (SOUZA; FERRÃO, 2006). Porém, o aumento de fatores 

também aumenta o ruído e os erros de modelagem (FERRÃO; DAVANZO, 2005). 

O fator definido para o modelo de calibração considerado mais importante foi de 1 

de até 4 fatores define a consistência do 

modelo com valores próximos 100, pois os valores aceitáveis de consistência 

devem estar entre 80 e 110, sendo o mais próximo possível de 100. O valor para 
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Figura 16. Números de fatores aceitáveis para calibração do método quantitativo 
para Captopril, utilizando modelo PLS sendo 
 

Segundo Simões (2008) o modelo de calibração PLS deve ser testado 

preferencialmente usando métodos de validação cruzada como 

Cross Validation (SECV)  ou 

que é a soma dos desvios quadrados p

valores referência. Sua aplicação determina o número apropriado de fatores ou 

variáveis latentes (SOUZA; FERRÃO, 2006). 

No caso do modelo por PLS, esse foi avaliado empregando aqueles 

especificados para análises qua

Segundo Mark et al. (2002), entre as estatísticas auxiliares para a avaliação do 

modelo,  o erro padrão de calibração ou erro da estimativa do padrão (SEE 

Standard Error of Estimation

Error of Calibration) pode ser utilizado. Outro dado auxiliar definido na ASTM 

c1655 é o erro padrão de validação (SEV

conhecido como erro de previsão padrão (SEP

(DAVIES; FEARN, 2006).  As Figuras 17a e 17b apresentam o erro padrão em 

função do número de fatores. Para a calibração no NIR o valor de SEE foi igual a 

3,15 e o valor avaliado entre SEE e SEP foi de 3,16.  Sendo a relação SEP/SEE 

igual a 1,003. De forma similar, Cantor 

Números de fatores aceitáveis para calibração do método quantitativo 
para Captopril, utilizando modelo PLS sendo (a) fator de 1 a 8 e (b) fator

Segundo Simões (2008) o modelo de calibração PLS deve ser testado 

preferencialmente usando métodos de validação cruzada como 

(SECV)  ou Prediction Residual Error Sum of Squares

que é a soma dos desvios quadrados para os valores estimados em relação aos 

valores referência. Sua aplicação determina o número apropriado de fatores ou 

variáveis latentes (SOUZA; FERRÃO, 2006).  

No caso do modelo por PLS, esse foi avaliado empregando aqueles 

especificados para análises quantitativas conforme norma ASTM c1655 (1997).  

. (2002), entre as estatísticas auxiliares para a avaliação do 

modelo,  o erro padrão de calibração ou erro da estimativa do padrão (SEE 

Standard Error of Estimation)  ou erro da calibração do padrão (SEC 

) pode ser utilizado. Outro dado auxiliar definido na ASTM 

c1655 é o erro padrão de validação (SEV – Standard Error Validation

conhecido como erro de previsão padrão (SEP- Standard Error of Predictio

(DAVIES; FEARN, 2006).  As Figuras 17a e 17b apresentam o erro padrão em 

função do número de fatores. Para a calibração no NIR o valor de SEE foi igual a 

3,15 e o valor avaliado entre SEE e SEP foi de 3,16.  Sendo a relação SEP/SEE 

ma similar, Cantor et al. (2011) determinaram razão menor 
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) pode ser utilizado. Outro dado auxiliar definido na ASTM 

Standard Error Validation) ou também 

Standard Error of Prediction) 

(DAVIES; FEARN, 2006).  As Figuras 17a e 17b apresentam o erro padrão em 

função do número de fatores. Para a calibração no NIR o valor de SEE foi igual a 

3,15 e o valor avaliado entre SEE e SEP foi de 3,16.  Sendo a relação SEP/SEE 

(2011) determinaram razão menor 



 

 
 

que 1,3 para a relação SEP/SEE na quantificação  em comprimidos de teofilina e 

cimetidina por espectroscopia no NIR.

O coeficiente de regressão indica a relação entre os valores previstos 

(método por NIR) e os de referência e deve apresentar valor próximo a 1. De 

acordo com Davies e Fearn (2006), o coeficiente de regressão não deve ser 

utilizado como única estatística na avaliação de regressão empregada nos 

estudos de calibração. Considerando a Figur

obtidos (próximos ao fator 4) foram 0,9988 e 0,9989, respectivamente para C

e V-Set.  

 

Figura 17. Valores de regressão para C
com os fatores de 1 a 4. 
  

 Segundo Simões 

de calibração multivariada atenda a norma ASTM E 1655 refere

tendências estatísticas (

entre o método de referência e os valores 

próximo a zero. Os valores de 

foram respectivamente 2,1943; 1,4220; 0,5734; 1,1734, (Figura 18). Portanto, o 

valor de Bias próximo a zero foi definido no fator 3, estando de

variáveis aceitáveis para a calibração.

 

que 1,3 para a relação SEP/SEE na quantificação  em comprimidos de teofilina e 

cimetidina por espectroscopia no NIR. 

O coeficiente de regressão indica a relação entre os valores previstos 

r NIR) e os de referência e deve apresentar valor próximo a 1. De 

acordo com Davies e Fearn (2006), o coeficiente de regressão não deve ser 

utilizado como única estatística na avaliação de regressão empregada nos 

estudos de calibração. Considerando a Figura 17a e 17b, os valores de regressão 

obtidos (próximos ao fator 4) foram 0,9988 e 0,9989, respectivamente para C

Valores de regressão para C-Set (a) e V-Set(b) calculados de acordo 
 

Segundo Simões (2008), requisito obrigatório adicional para que o modelo 

de calibração multivariada atenda a norma ASTM E 1655 refere-

tendências estatísticas (Bias).  Bias corresponde ao desvio médio sistemático 

entre o método de referência e os valores obtidos por NIR, os quais devem ser 

próximo a zero. Os valores de Bias em relação aos fatores definidos de 1 a 4 

foram respectivamente 2,1943; 1,4220; 0,5734; 1,1734, (Figura 18). Portanto, o 

Bias próximo a zero foi definido no fator 3, estando de

variáveis aceitáveis para a calibração. 
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requisito obrigatório adicional para que o modelo 
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obtidos por NIR, os quais devem ser 

em relação aos fatores definidos de 1 a 4 

foram respectivamente 2,1943; 1,4220; 0,5734; 1,1734, (Figura 18). Portanto, o 

Bias próximo a zero foi definido no fator 3, estando dentro da faixa de 



 

 
 

Figura 18. Valor de Bias 
 

 O cálculo para a determinação de 

calibração, no entanto, outros cálculos podem ser realizados. Os valores de SEC 

e SEV são efetivamente o desvio padrão das diferenças entre o método NIR e o 

método de referência. Essas estatísticas SEC e SEV e ainda os valores

devem ser utilizados na avaliação da qualidade calibração

2006).  

De forma similar, Moes 

para avaliar a uniformidade da mistura de pós e a uniformidade de conteúdo de 

comprimidos. Os autores revelaram que a uniformidade do fármaco foi alcançada 

após 2 minutos do processo. No que se refere à variabilidade, o método 

apresentou desvio padrão relativo (DPR) entre 1,0 e 2,5% (p/p) dependendo da 

concentração do fármaco na mistura. 

Cantor et al. (2011), na avaliação da uniformidade de conteúdo de 

teofilina e cimetidina no NIR, determinaram os valores de erro padrão da 

calibração (SEC), de erro padrão da validação cruzada (SECV) e o erro de padrão 

de previsão (SEP) sendo 0,31, 0,43 e 0,47 mg e 

respectivamente para teofilina e cimetidina. 

A construção de modelo de calibração multivariado demonstrou 

excelente aplicação para a análise quantitativa de Captopril na mistura de pós e 

nos comprimidos empregando espectroscopia no NIR. 

Bias em relação ao fator definido. 

O cálculo para a determinação de Bias não é aplicável aos dados de 

calibração, no entanto, outros cálculos podem ser realizados. Os valores de SEC 

e SEV são efetivamente o desvio padrão das diferenças entre o método NIR e o 

método de referência. Essas estatísticas SEC e SEV e ainda os valores

devem ser utilizados na avaliação da qualidade calibração (DAVIES; FEARN, 

De forma similar, Moes et al. (2008) utilizaram espectroscopia no NIR 

para avaliar a uniformidade da mistura de pós e a uniformidade de conteúdo de 

utores revelaram que a uniformidade do fármaco foi alcançada 

após 2 minutos do processo. No que se refere à variabilidade, o método 

apresentou desvio padrão relativo (DPR) entre 1,0 e 2,5% (p/p) dependendo da 

concentração do fármaco na mistura.  

. (2011), na avaliação da uniformidade de conteúdo de 

teofilina e cimetidina no NIR, determinaram os valores de erro padrão da 

calibração (SEC), de erro padrão da validação cruzada (SECV) e o erro de padrão 

de previsão (SEP) sendo 0,31, 0,43 e 0,47 mg e 0,47, 0,59 e 0,49 

respectivamente para teofilina e cimetidina.  

A construção de modelo de calibração multivariado demonstrou 

excelente aplicação para a análise quantitativa de Captopril na mistura de pós e 

nos comprimidos empregando espectroscopia no NIR. O modelo por PLS pode
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não é aplicável aos dados de 

calibração, no entanto, outros cálculos podem ser realizados. Os valores de SEC 

e SEV são efetivamente o desvio padrão das diferenças entre o método NIR e o 

método de referência. Essas estatísticas SEC e SEV e ainda os valores de Bias 

(DAVIES; FEARN, 

. (2008) utilizaram espectroscopia no NIR 

para avaliar a uniformidade da mistura de pós e a uniformidade de conteúdo de 

utores revelaram que a uniformidade do fármaco foi alcançada 

após 2 minutos do processo. No que se refere à variabilidade, o método 

apresentou desvio padrão relativo (DPR) entre 1,0 e 2,5% (p/p) dependendo da 

. (2011), na avaliação da uniformidade de conteúdo de 

teofilina e cimetidina no NIR, determinaram os valores de erro padrão da 

calibração (SEC), de erro padrão da validação cruzada (SECV) e o erro de padrão 

0,47, 0,59 e 0,49 

A construção de modelo de calibração multivariado demonstrou 

excelente aplicação para a análise quantitativa de Captopril na mistura de pós e 

O modelo por PLS pode 
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ser aplicado no desenvolvimento de metodologias mais simples, rápidas e não 

destrutivas no Controle de Qualidade de medicamentos. 

 

 

12.2  Validação da metodologia analítica quantitativa por espectroscopia no 

NIR para determinação da concentração de Captopril na mistura de 

pós: especificidade, linearidade e intervalo, precisão intermediária e 

por repetibilidade, exatidão e robustez 

 

12.2.1 Especificidade do método e pesquisa de interferentes de excipientes 

 

 A Tabela 6 apresenta os valores referentes às soluções-padrão de 

Captopril e às soluções-amostras obtidas a partir da adição do placebo 

(excipiente) nas seguintes concentrações: 100,00, 97,50, 95,00 e 92,50 % (p/p) 

de Captopril. 

 Considerando as diferenças entre o valor teórico e o recuperado não foi 

possível observar interferência significativa do excipiente na determinação de 

Captopril. A maior diferença (0,95%) entre o valor teórico e o recuperado foi 

observada para a concentração teórica igual a 95,00% (p/p). 

 A determinação da porcentagem de recuperação foi proposta por Walfish 

(2006) na  avaliação da especificidade do método de análise por NIR. 
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Tabela 6. Dados relativos à especificidade do método analítico no NIR 
empregado na determinação da análise de Captopril 25 mg, pesquisa de 
interferentes a partir de excipientes. 
 

Teor Teórico 

% (p/p) 

Teor NIR 

% (p/p) 

% (p/p) 

Recuperação 

100,00 99,43 99,43 

  97,50 97,05 99,53 

  95,00 94,10 99,05 

  92,50 91,65 99,08 

NIR = Infravermelho próximo 

 

 

12.2.2 Linearidade e intervalo do método  

  

A Figura 19 apresenta a curva de linearidade do método de determinação 

do Captopril no NIR em comparação ao método de referência por CLAE (NIR 

versus CLAE). O intervalo determinado foi entre 25 e 200% (p/p), abrangendo 8 

concentrações, em triplicada, seguindo a recomendação da ICH Q2(R1) (2005) e 

de Krause (2005) que estabelece o mínimo de 5 concentrações para o teste de 

linearidade. Recomendam os parâmetros estatísticos para avaliação da 

linearidade do método: coeficiente de correlação, o intercepto y, a inclinação da 

linha de regressão e a soma do quadrado dos resíduos (SQR).  Os valores 

experimentais relativos à construção da curva de linearidade encontram-se 

apresentados na Tabela 7. De acordo com Walfish (2006), a terminologia utilizada 

no guia da ICH é imprecisa e permite diferentes abordagens e análises. Porém, 

segundo o autor, o guia recomenda a utilização do adequado planejamento dos 

experimentos, assim como, a utilização de métodos estatísticos relevantes na 

condução das atividades de validação. 

No presente trabalho o modelo linear de regressão foi avaliado pelo gráfico 

de resíduos gerado na análise de regressão (Figura 20) e pela estatística Durbin-

Watson, conforme Tabela 8. Para a comprovação da ausência de autocorrelação 

dos resíduos foi utilizada a estatística Durbin-Watson (DW igual a 2,63). O 

coeficiente de correlação, a inclinação da linha de regressão e o intercepto-y 

estão apresentados na Tabela 8. Ritchie et al. (2002) revelaram o emprego da 
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estatística de Durbin-Watson demonstrando a linearidade da uniformidade de 

conteúdo de comprimidos e cápsulas analisados no NIR. Os resultados para os 

produtos revelaram correlação linear esperada na validação do método. 

 

 

Tabela 7. Resultados experimentais utilizados na construção das curvas de 
Captopril na avaliação da linearidade do método analítico por espectroscopia no 
NIR em comparação ao método de referência  por CLAE. 
 

[  ] Teórica 

% (p/p) 

[  ] CLAE 

Média %(p/p) 

[  ] NIR 

Média %(p/p) 
R² R 

25,00   29,58    29,50   

50,00   53,87    50,24   

75,00   75,71    72,32   

100,00 100,82 103,97       0,9983 0,9991 

125,00 124,71 126,17   

150,00 145,73 149,50   

175,00 173,18 170,87   

200,00 194,79 193,05   

CLAE = Cromatografia Líquida de Alta Eficiência        
NIR = Infravermelho Próximo 
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Figura 19. Curva de linearidade na validação do método por espectroscopia no 
NIR em comparação ao método de referência por CLAE empregados na 
determinação da mistura de pós de Captopril CLAE X NIR %( p/p). 
   
 

 
 

Figura 20. Gráfico dos resíduos versus determinação do teor de Captopril na 
mistura de pós: (a) gráfico de probabilidade normal; (b) dispersão dos resíduos; 
(c) histograma; (d) resíduos versus a ordem de observação. 
 

a) 
b) 

c) d) 
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 A avaliação da regressão obtida na Figura 19 foi efetuada por meio da 

análise dos resíduos (diferença entre a observação e a média do tratamento 

correspondente), conforme Figura 20. Nesse sentido, a violação da suposição de 

independência dos erros pode invalidar as inferências realizadas por meio da 

análise de regressão, apresentada na Tabela 8.  Dessa forma, para a validade do 

modelo linear de regressão obtido é necessário confirmar a normalidade da 

distribuição dos resíduos, comprovar a ausência de autocorrelação desses e, 

ainda, a variância dos resíduos deve ser constante (ausência de 

heterocedasticidade) (KUTNER et al. 1996; MONTGOMERY, 2004). 

 A suposição de normalidade foi verificada por meio do gráfico de 

probabilidade normal e pelo histograma dos resíduos (Figura 20a e Figura 20c). 

No gráfico de probabilidade normal, o resíduo é representado em função de seu 

valor esperado, calculado a partir da suposição de que os resíduos seguem 

distribuição normal. Considerando os resultados obtidos (Figura 20a), a 

localização dos pontos em relação à curva de probabilidade permite inferir que a 

suposição de normalidade é válida. A avaliação do histograma (Figura 20c) 

corroborou tal suposição.  

 No que se refere à variância, a Figura 20b e a Figura 20d revelam que os 

valores dos resíduos não são alterados em função das concentrações de 

Captopril (valores crescentes, conforme Tabela 7). Nesse caso, pode-se inferir 

que a variância permaneceu constante dentro da faixa de concentração avaliada. 

No caso da avaliação da autocorrelação dos resíduos, a estatística Durbin-

Watson (estatística DW) requer termo de intercepto diferente de zero no modelo 

de regressão linear. A presença de autocorrelação nos resíduos permite inferir 

que as observações adjacentes são correlacionadas. Se essas estão 

correlacionadas, a regressão por mínimos quadrados subestimará o erro padrão 

dos coeficientes. Nesse caso, seus preditores poderão ser interpretados como 

significativos, de forma equivocada. A conclusão do teste deverá ser efetuada 

pela comparação da estatística DW com o os valores críticos da Tabela A2 

(Anexo M), considerando o tamanho da amostra (n=30). Dessa forma, se DW for 

maior que o valor crítico superior, não existe correlação. Quando DW for menor 

que o valor crítico inferior, existe correlação positiva e se o valor de DW estiver 

entre os valores críticos superior e inferior, o teste não é conclusivo (BHARGAVA, 
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1989). No caso do presente trabalho, o valor crítico, segundo a Tabela A2 foi de 

1,489 e o valor obtido para a estatística DW foi igual a 2,631 (Tabela 8). Dessa 

forma, pode-se concluir que não há correlação entre os resíduos. 

 

 
Tabela 8. Resumo da análise da regressão NIR versus CLAE na avaliação da 
linearidade para determinação da concentração de Captopril na mistura de pós: 
inclinação da linha de regressão, coeficiente de correlação, coeficiente de 
determinação, coeficiente de determinação ajustado, coeficiente de determinação 
de previsão do modelo, desvio-padrão e estatística Durbin-Watson.  
 

Estatística Análise de regressão 

Inclinação 1,01 

Intercepto –y                     - 0,53 

Coeficiente de correlação (r) 99,9% 

Desvio-padrão  1,26 

R-sq 99,9% 

R-sq (adj) 99,9% 

R-sq (pred) 99,9% 

Durbin-Watson  2,631 

R-sq: coeficiente de determinação 

R-sq (adj): coeficiente de determinação ajustado 

R-sq (pred): coeficiente de determinação de previsão do modelo 

 

A linearidade depende do erro padrão da equação e, portanto, considera o 

intervalo de trabalho e o método de referência. Assim, embora os valores 

próximos a 1,00, como 0,99 ou mais, normalmente indicam relação linear, os 

valores menores não fazem distinção entre não-linearidade e variabilidade em 

torno da linha (USP, 2008). O coeficiente de correlação (R) pode não ser uma 

medida informativa da linearidade. O quadrado do coeficiente de correlação 

(Pearson) é uma medida da fração de variação dos dados que está 

adequadamente modelada pela equação. Os coeficientes de correlação e 

determinação do modelo linear de regressão (NIR versus CLAE) foram 99,9%.  

 Tendo em vista os resultados apresentados, pode-se concluir que o 

método  para a determinação da concentração de Captopril na mistura de pós 

apresentou característica de linearidade, requisito fundamental para a validação 

do método. 
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12.2.3 Precisão por repetibilidade e intermediária 

 

 A precisão do método foi verificada utilizando 6 determinações na 

concentração de 100% (p/p) de Captopril 25 mg (precisão por repetibilidade). 

Para atender a exigência de precisão intermediária as análises das amostras 

foram realizadas por diferentes analistas em diferentes dias (Tabela 9). De acordo 

com a RE n° 899 (ANVISA, 2003) valores de DPR superiores a 5% não são 

aceitáveis. Os resultados demonstraram que o método apresentou precisão por 

repetibilidade adequada.  Para os analistas 1 e 2 o DPR foi igual a 1,02 e 0,79, 

respectivamente. De maneira similar Karande, Liew e Heng (2010) demonstraram 

que a homogeneização dos componentes foi avaliada com adequada precisão, 

durante o processo de mistura de pós. No que se refere à precisão intermediária, 

foi observada maior variabilidade, DPR igual a 3,15.  Tal resultado, embora de 

acordo com a regulamentação vigente, pode ser considerado elevado. A 

variabilidade do método, em geral, deve ser avaliada tendo em vista a faixa 

especificada, no caso, entre 90 e 110%. Dessa forma, a capacidade do sistema 

de medição (P/T) foi igual a 96% e, portanto, superior àquela indicada por 

Montgomery (2004) (P/T no máximo igual a 30%). Esse resultado foi decorrente 

da diferença entre as médias obtidas para cada analista (precisão intermediária): 

98,48 e 104,43%, respectivamente para o analista 1 e 2.  

 

Tabela 9. Dados obtidos na avaliação da precisão por repetibilidade (6 
determinações) e intermediária (dias diferentes e analistas diferentes) na 
validação do método no NIR da mistura de pós de Captopril 25 mg. 
 

Amostra Analista1 

NIR % (p/p) 

Média±DP 

% (p/p) 

Analista 2 

NIR % (p/p) 

Média ±DP 

% (p/p) 

1 97,90  104,70  

2 98,10  105,56  

3 99,50 98,48±0,80 105,17 104,43±0,83 

4 97,50  103,65  

5 98,60  103,84  

6 99,30  103,70  

  DP: Desvio Padrão  
  NIR = Infravermelho próximo 
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Para estimar a quantidade de variação na resposta devido ao fator analista 

foi efetuada ANOVA hierárquica. A análise (Tabela 10) revelou que a variabilidade 

associada a esse fator foi de 96,41%. 

A justificativa para tal resultado pode ser decorrente do procedimento 

adotado para a execução da análise. Na prática, a amostra é retirada do 

misturador e acondicionada em sacos plásticos. Para a execução da análise 

deve-se inserir a sonda do NIR, de forma cuidadosa, na amostra. A sonda deve 

permanecer em contato direto somente com o material a ser analisado. Dessa 

forma, o procedimento foi revisado no sentido de requalificar os analistas visando 

melhorar a precisão intermediária. Considerando o conceito da tecnologia 

analítica do processo, a sonda poderia ser introduzida diretamente no 

equipamento (Misturador em “V”) contendo a mistura de pós. Esse procedimento 

eliminaria a necessidade de avaliação da precisão intermediária.  

 

 

Tabela 10. Análise de variância aninhada para estimar a quantidade de variação 
na resposta devido ao fator analista. 
 

Fonte de 
variação 

Componente da 
variância 

% Total Desvio Padrão 

Analista 17,612 96,41 4,197 

Erro   0,655   3,59 0,810 

Total 18,267  4,274 

 

 

12.2.4 Exatidão 

 

 A exatidão foi calculada utilizando-se 3 concentrações, 75, 100 e 130% 

(p/p), da mistura de pós de Captopril 25 mg, totalizando 9 determinações. De 

acordo com a Tabela 11, o método analítico apresentou a proximidade dos 

resultados obtidos (100,08, 98,33 e 99,35%) pelo método em estudo em relação 

ao valor verdadeiro. Quanto maior a proximidade entre o valor obtido e o valor 

verdadeiro, maior a exatidão do método (KRAUSE, 2005). 

 



116 

 

 
 

Tabela 11. Exatidão do método analítico por NIR de Captopril 25 mg 
comprimidos. 
 

Concentração 

Teórica % (p/p) 

Concentração 

NIR % (p/p) 

Média 

% (p/p) 

Exatidão 

% (p/p) 

75 

74,80   

75,50 75,06 100,08 

74,90   

100 
98,90   

97,80 98,33 98,33 

98,30   

 

130 

 

129,10   

129,90 129,16 99,35 

128,50   

 NIR = Infravermelho próximo 

 

12.2.5 Robustez 

 

 A robustez (Tabela 12) do método foi avaliada por meio das análises de 

amostras correspondentes à concentração 100% do analito frente às alterações 

arbitrárias de temperatura e umidade da sala na qual se encontrava o 

equipamento NIR (MARK, 2002). Variando a umidade relativa do ar e a 

temperatura, verificou-se que os valores médios obtidos foram 97,53% e 98,56 % 

comprovando a robustez do método de análise de Captopril 25 mg comprimidos. 

 

Tabela 12. Robustez do método analítico de Captopril 25 mg comprimidos 
avaliado a partir da alteração de umidade relativa e temperatura. 
 

UR 

(%) 

NIR 

% (p/p) 

Média 

% (p/p) 

Temperatura 

ºC 

NIR 

% (p/p) 

Média 

% (p/p) 

40 97,30 

97,53 

18 98,40  

     50      97,10 20    99,20      98,56    

     60     98,20 22   98,10  

UR = Umidade Relativa 
NIR = Infravermelho próximo 
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12.3 Validação da metodologia analítica quantitativa por espectroscopia no 

NIR para determinação da concentração de Captopril em comprimidos: 

especificidade, linearidade e intervalo, precisão por repetibilidade e 

intermediária, exatidão e robustez 

 

 

12.3.1 Especificidade do método e pesquisa de interferentes de excipientes 

  

 A Tabela 13 apresenta os valores referentes às soluções-padrão de 

Captopril e as soluções-amostra obtidas a partir da adição do placebo (excipiente) 

nas seguintes concentrações: 100,00, 97,50, 95,00 e 92,50% (p/p) de Captopril. 

  Considerando as diferenças entre o valor teórico e o recuperado não foi 

possível observar interferência significativa do excipiente na determinação de 

Captopril. A maior diferença entre o valor teórico e o recuperado foi observada 

para a concentração teórica igual a 100 % (p/p). 

 A determinação da porcentagem de recuperação foi proposta por Walfish 

(2006) na avaliação da especificidade do método de análise por NIR. 

 

Tabela 13. Especificidade do método analítico por NIR empregado na  
determinação da análise de comprimidos de Captopril 25 mg, pesquisa de 
interferentes a partir de excipientes. 
 

Teor Teórico 

% (p/p) 

Teor NIR  

% (p/p) 

 % (p/p) 

Recuperação 

100,00 99,03 99,03 

97,50 97,25 99,74 

95,00 94,35 99,31 

92,50 92,05 99,51 

NIR = Infravermelho próximo  
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12.3.2 Linearidade e intervalo do método 

 

 A Tabela 14 e a Figura 21 demonstram a curva de linearidade do método 

de determinação do Captopril no NIR em comparação ao método de referência 

por CLAE (NIR versus CLAE). O intervalo determinado foi entre 25 e 200% (p/p), 

abrangendo 8 concentrações, em triplicata. Conforme a linearidade avaliada para 

a mistura de pós, adotaram-se as recomendações do ICH Q2(R1) (2005) e 

Krause (2005) que estabelecem o mínimo de 5 concentrações para o teste de 

linearidade.  

 Os parâmetros estatísticos adotados para avaliação da linearidade do 

método correspondem ao: coeficiente de correlação, ao intercepto y, à inclinação 

da reta de regressão, apresentados na Tabela 15 e a soma dos quadrados dos 

resíduos (SQR), obtida a partir da análise de regressão e representada pelo 

gráfico de resíduos (Figura 22) e pela estatística DW, conforme Tabela 15, para 

comprovação da ausência de autocorrelação dos resíduos (DW igual a 2,752). 
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Tabela 14. Resultados experimentais utilizados na construção das curvas de 
Captopril na avaliação da linearidade do método analítico por espectroscopia no 
NIR em comparação ao método de referência por CLAE. 
 

[  ] Teórica 

% (p/p) 

[  ] CLAE 

Média % (p/p) 

[  ] NIR 

Média % (p/p) 
R2 R 

25,00 28,63 28,62   

50,00 55,66 56,20   

75,00 79,81 80,97   

100,00       98,96 97,75 0,9999 0,9999 

125,00 121,75 121,66   

150,00 146,75 146,63   

175,00 168,71 168,76   

200,00 182,53 181,63   

CLAE = Cromatografia Líquida de Alta Eficiência   
 NIR = Infravermelho Próximo 
 

 

 

Figura 21. Curva de linearidade na validação do método por espectroscopia no 
NIR em comparação ao método de referência por CLAE empregados na 
determinação de comprimidos de Captopril CLAE x NIR % (p/p). 
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Figura 22. Gráfico de resíduos versus determinação do teor de Captopril nos 
comprimidos: (a) gráfico de probabilidade normal; (b) gráfico de dispersão dos 
resíduos; (c) histograma; (d) peso do comprimido versus a ordem de observação. 

 

 Para a avaliação da regressão (Figura 21), foi realizada a análise dos 

resíduos (Figura 22). Para validar o modelo linear de regressão obtido é 

necessário avaliar a normalidade utilizando o gráfico de probabilidade normal e o 

histograma dos resíduos (Figura 22a e Figura 22c). Considerando os resultados 

obtidos (Figura 22a), a localização dos pontos em relação à curva de 

probabilidade demonstra que o estudo apresenta normalidade dos dados (Figura 

22b). 

 A Figura 22b e a Figura 22d referem-se à análise de variância dos dados, 

os quais evidenciam que a variância permaneceu constante em função dos  

valores de resíduos que não aumentam com o aumento das concentrações 

(Tabela 14). A avaliação de autocorrelação dos resíduos foi efetuada comparando 

a estatística DW com os valores críticos da Tabela A2 (Anexo M), com n = 30. O 

valor crítico observado foi de 1,489 e o valor obtido para a estatística Durbin-

Watson foi igual a 2,752, de acordo com a Tabela 15. Confirmando a não 

correlação entre os resíduos, portanto, o erro padrão dos quocientes não é 

subestimado pela regressão dos mínimos quadrados. 

a) 
b) 

c) d) 
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Tabela 15. Resumo da análise da regressão NIR versus CLAE na avaliação da 
linearidade para determinação da concentração em comprimidos de  Captopril: 
inclinação da linha de regressão, coeficiente de correlação, coeficiente de 
determinação, coeficiente de determinação ajustado, coeficiente de determinação 
de previsão do modelo, desvio-padrão e estatística de Durbin-Watson. 
 

Estatística Análise de regressão 

Inclinação 1,00 

Intercepto –y -0,99 

Coeficiente de correlação (r)   99,90% 

Desvio-padrão 1,14 

R-sq  99,90% 

R-sq (adj)  99,90% 

R-sq (pred)  99,84% 

Durbin-Watson   2,752 

 

 A linearidade é a medida que depende do erro padrão da equação, 

considerando o intervalo de trabalho e o método de referência. O valor de R igual 

ou próximos a 1,00 indicam relação linear, no entanto, os valores não distinguem 

a não-linearidade e a variabilidade em torno da linha. Para tanto, a aplicação 

estatística se faz necessária (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2008). No 

modelo linear de regressão, obteve-se os coeficientes de correlação e 

determinação do modelo linear de regressão igual a 99,90 (NIR versus CLAE). 

 Os resultados apresentados confirmam a linearidade do método de 

espectroscopia no NIR frente ao método de referência por CLAE. 
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12.3.3 Precisão por repetibilidade e intermediária 

 

 A avaliação da precisão do método por repetibilidade foi verificada 

utilizando 6 determinações na concentração de 100% (p/p) de Captopril 25 mg. O 

atendimento aos requisitos de precisão intermediária foi avaliado por diferentes 

analistas em diferentes dias (Tabela 16). Para considerar um método preciso é 

necessário que o DPR apresente valores inferiores a 5%. (ANVISA, 2003). 

 O DPR encontrado para os analistas 1 e 2 foram respectivamente, 1,83 e 

1,56. 

Em método validado no NIR por Tabasi et al. (2008a), ficou demonstrado 

que a aplicação dessa tecnologia no monitoramento do processo produtivo de 

comprimidos atende as características de desempenho para a precisão. 

De forma semelhante, em estudo, Ritchie et al. (2002) comprovaram a 

precisão do método por repetibilidade e intermediária no NIR, ao avaliarem a 

uniformidade de conteúdo de comprimidos e cápsulas, utilizando CLAE como 

método de referência. Mantanus et al. (2010)  indicaram em estudo a precisão do 

método, trazendo uma abordagem inovadora baseada em intervalos de tolerância 

e demonstrando o real desempenho da análise por NIR na linha produtiva. 

Karande, Heng e Liew (2010) comprovam a precisão do método por NIR utilizado 

na determinação quantitativa de comprimidos. 

 

Tabela 16. Precisão por repetibilidade e intermediária na validação do método por 
NIR de Captopril 25 mg comprimidos. 
 

Amostra 

Analista1 

NIR % 
(p/p) 

Média ± DP 

% (p/p) 

Analista 2 

NIR % (p/p) 

Média ± DP 

% (p/p) 

1 100,90  99,47  

2 100,50  98,78  

3 100,90 100,13± 1,84 99,20 99,88± 1,56 

4 102,60  102,90  

5 98,10  98,81  

6 97,80  100,10  

DP = Desvio Padrão  
NIR = Infravermelho próximo 
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12.3.4 Exatidão 

 

 A exatidão foi calculada utilizando-se as concentrações, 75, 100 e 125%, 

de comprimidos de Captopril 25 mg, analisadas em triplicata. O método analítico 

(Tabela 17) apresenta a proximidade dos resultados obtidos (100,46, 99,66 e 

99,68%) pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro.  

 

Tabela 17. Exatidão do método analítico por NIR na avaliação de comprimidos de 
Captopril 25 mg. 
 

Concentração 

Teórica % (p/p) 

Concentração 

NIR % (p/p) 

Média 

% (p/p) 

Exatidão 

% (p/p) 

75 
76,31   
75,29 75,35 100,46 

74,47   

100 
98,52   

99,58 99,66 99,66 

100,90   
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124,30   
124,00 124,60 99,68 

125,50   

 

 

12.3.5 Robustez 

 

 A robustez (Tabela 18) do método foi avaliada conforme item 12.2.5.  

Verificou-se que os valores médios obtidos foram 100,83 e 101,67%  

comprovando que o método é robusto para análise de Captopril 25 mg 

comprimidos. 
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Tabela 18. Robustez do método analítico de Captopril 25 mg comprimidos 
avaliada a partir da alteração de umidade relativa e temperatura. 
 

UR 

(%) 

NIR 

% (p/p) 

Média 

% (p/p) 

Temperatura 

ºC 

NIR 

% (p/p) 

Média 

% (p/p) 

40 99,08 

100,83 

18 102,50  

     50   101,10 20    102,30          101,67 

     60   102,30 22   100,20  

UR = Umidade Relativa  
NIR = Infravermelho próximo 
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13. ANÁLISE DE RISCO (A.R.) EMPREGADA NA AVALIAÇÃO DAS ETAPAS 

CRÍTICAS DA VALIDAÇÃO DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 

COMPRIMIDOS, EMPREGANDO FERRAMENTA FMEA 

 

 

 A avaliação da análise de risco (A.R.) do processo de mistura e 

compressão na produção de comprimidos está apresentada na Tabela 20. Nesse 

caso foi empregado o formulário (Tabela 19) visando sistematizar a identificação 

das potenciais falhas do processo de fabricação, empregando a ferramenta 

FMEA. Em seguida, foi calculado o Número de Prioridade de Risco (NPR) para 

cada falha potencial por meio da multiplicação das escalas de risco relativas à 

Severidade (S), Ocorrência (O) e Detecção (D) (PILLAY, 2003; AHMED et al., 

2008; VAN LEEUWEN et al., 2009; OLDENHOF et al., 2011) 

 O NPR foi calculado multiplicando-se a severidade e os potenciais efeitos 

das falhas pela ocorrência potencial das causas e pela detecção dos controles 

atuais utilizados no processo, sendo NPR = S x O x D (COGDILL et al, 2005; 

PILLAY; WANG, 2003) (Tabela 20). As falhas com NPR > 150 (MCCAIN, 2006), 

são aquelas representativas de elevado risco ao paciente e, portanto devem ser 

investigadas visando sua eliminação ou redução. 

 Os NPR da avaliação da A.R. do processo de fabricação dos comprimidos 

de Captopril 25 mg foram calculados de acordo com a Tabela 20. As potenciais 

falhas destacadas em amarelo revelaram os riscos do processo com NPR > 150.  

 Os dados apresentados Tabela 19 referem-se às etapas do processo de 

fabricação.  Essas análises foram fundamentadas nas informações contidas na  

revisão da literatura (item 3.5). 
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TABELA 19 - Formulário descritivo do processo de fabricação de comprimidos empregado como ferramenta complementar à identificação de 
falhas potenciais  de cada etapa do processo. 

Etapa do processo Sub-etapa do 
processo 

Potenciais falhas Efeito potencial da 
falha 

Causas prováveis Referências 

 Fracionamento dos 
excipientes e do 
fármaco 
 

Contaminação cruzada 
Pesagem inadequada 
dos excipientes e 
fármacos 

Produto contaminado 
Produto reprovado 

Procedimentos de limpeza e 
de pesagem inadequados 
Instalações inadequadas 

Pinto (2010) 

 Tamisação dos pós Presença de partículas 
estranhas 

Produto contaminado Abertura de malha 
inadequada 

Aulton (2005) 

 Transferência dos 
excipientes e do 
fármaco para o 
misturador 

Ordem de adição dos 
componentes no 
misturador inadequada  

Mistura inadequada Procedimento inadequado Närvänen et al. 
(2008) 

Mistura dos pós 
 Quantidade do volume 

do material em relação 
ao volume total do 
misturador  

 Especificação relativa à 
densidade aparente e 
compactada dos pós não 
existente ou inadequada 

Prista; 
Morgado;Alves 
(2008) 

 Homogeneização da 
mistura de pós 
(excipientes e 
fármaco) 

Não-homogeneidade do 
fármaco na mistura de 
pós 
 

 Tempo de mistura 
insuficiente 
Velocidade do misturador 
inadequada 
Variação do tamanho e da 
distribuição do tamanho de 
partículas dos pós 

Lachmann; 
Lieberman; Kanig 
(2001) 
 

continua
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continuação 

Etapa do processo 
Sub-etapa do 

processo Potenciais falhas 
Efeito potencial da 

falha Causas prováveis Referências 

 Homogeneização da 
mistura de pós 
(excipientes e 
fármaco) 

Não-homogeneidade 
do fármaco na mistura 
de pós 

 

 Presença excessiva de pó fino  
Elasticidade da partícula 
Rugosidade superficial da 
partícula 
Baixa condução elétrica das 
partículas (formação de 
aglomerados) 
Padrão da carga eletrostática 
dos pós 
Geometria do misturador 
Tempo de mistura final 
inadequado 
Velocidade inadequada 

 

 Adição do lubrificante Fluidez da mistura 
inadequada 

 

 Quantidade de lubrificante 
inadequado 
Diferença no tamanho, forma, 
densidade e características 
superficiais da partícula 

Allen; Popovich; 
Ansel (2010) 

  Escoamento 
inadequado, 
provocando 
segregação 
 

 Densidade aparente e 
compactada inadequadas 
Forma do cristal não-esférica 
Presença de cargas elétricas 
Ângulo de repouso>30° 

Di Martino; Joiris; 
Martelli (2004) 

continua 
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continuação 

Etapa do processo 
Sub-etapa do 

processo Potenciais falhas 
Efeito potencial da 

falha Causas prováveis Referências 

 Alimentação das 
matrizes e ajuste dos 
parâmetros de 
compressão  

Segregação do ativo 
durante a alimentação 
das matrizes e 
processo de 
compressão 

 Lubrificação inadequada 
Ajustes da máquina de 
compressão inadequados 

Lachmann; 
Lieberman; Kanig 
(2001); Aulton (2005) 

  Testes físicos fora da 
especificação: peso, 
espessura, dureza, 
friabilidade e tempo de 
desintegração 

 Preenchimento incompleto ou 
não uniformidade do granulado 

Prista; Morgado; 
Alves (2008) 

  Comprimidos com 
laminação 

Formação de 
comprimidos com 
esfoliação ou 
estriamento horizontal 

Captação de ar durante a 
compressão  
Propriedades de deformação 
(elásticas e plásticas) dos 
materiais da formulação 
Grânulos contendo pós  finos 
ou muito finos 

Allen; Popovich; 
Ansel (2010) 

 

   Grânulos 
excessivamente secos 

Falta de coesão das partículas 
Punções não adequadamente 
limpos(com excesso de pó), 
danificados ou 
insuficientemente lubrificados 

Rowe; Sheskey; 
Quinn (2009) 

 

continua 
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continuação 

Etapa do processo 
Sub-etapa do 

processo Potenciais falhas 
Efeito potencial da 

falha Causas prováveis Referências 

    
Velocidade e pressão de 
compressão elevada 

Lachmann; Lieberman; 
Kanig (2001) 
Prista; Morgado;  Alves 
(2008) 

  Comprimidos com 
capeamento 

Comprimidos 
defeituosos 
esfoliados 

Velocidade de compressão 
alta 
Pressão elevada de 
compressão 

Lachmann; Lieberman; 
Kanig (2001) 
Allen; Popovich; Ansel 
(2010) 

   Ausência de 
propriedades plásticas 
e elásticas da matéria-
prima 

Grande quantidade de ar 
absorvido 
Grânulos contendo pós finos 
ou muito finos 
Grânulos secos 
Cristais com tamanho 
elevado 
Intensidade e duração da 
força de compressão 

Lachmann; Lieberman; 
Kanig (2001) 

 Allen; Popovich; Ansel 
(2010) 

  Comprimidos com 
aderência, porosidade 
(sticking, picking) 

Reduz tensão entre o 
material particulado, 
não formando o 
material compacto 

Punções e matrizes com 
face côncava e arestas 
chanfradas 

Lachmann; Lieberman; 
Kanig; (2001) 
Tousey (2003) 
 

continua 
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continuação 

Etapa do processo 
Sub-etapa do 

processo Potenciais falhas 
Efeito potencial da 

falha Causas prováveis Referências 

   Atrito entre o 
comprimido e a parede 
da matriz 

Acúmulo de material a 
comprimir sobre as faces do 
punção 
Punção com face rugosa, 
aderente, com revestimento 
do punção inapropriado 

Lachmann; Lieberman; 
Kanig; (2001) 
Tousey (2003) 

 

Compressão 
  Amolecer o material 

com o calor durante a 
compressão 

Elevada umidade do 
granulado 
Forma cristalina do pó      
(forma de esfera) 
Densidade > 1 
Limitação física do fármaco 
Propriedades físicas da 
matéria-prima 

Lachmann; Lieberman; 
Kanig (2001) 
Tousey (2003) 

 

   Dificuldade de 
compressão 

Ausência ou quantidade 
inadequada de agente 
antiaderente, deslizante e 
lubrificante 
Ângulo de repouso 
inadequado (> 30°) 
Morfologia inadequada do 
pó 

Prista; Morgado; Alves  
(2008) 

continua 
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continuação 

Etapa do processo 
Sub-etapa do 
processo 

Potenciais falhas 
Efeito potencial da 
falha 

Causas prováveis Referências 

   Fluxo inadequado do 
material e escoamento 
desuniforme das 
partículas 

Distribuição inadequada do 
agente lubrificante e deslizante 
Ausência de lubrificante ou 
quantidade inferior a 0,1% 

Allen; Popovich; 
Ansel (2010) 
Shah; Tawakkul; 
Khan (2008) 
Di Martino, Joiris e 
Martelli (2004) 

   Adesão dos 
comprimidos no 
punção e na matriz 
Atrito entre o 
comprimido e a parede 
da matriz 

Pressão de compressão alta 
Grânulos duros e densos 
Tempo de aplicação e força de 
compressão 
Densidade do material fora da 
especificação 

Lee; Kuo (2006) 

 

  Comprimidos não 
dissolvem no valor 
especificado 

Força de compactação 
prejudicada 
Dissolução fora da  
especificação 
Aumento do tempo de 
dissolução 
Velocidade de 
dissolução inadequada 

Tamanho do grânulo, a forma 
e a uniformidade da partícula 
Elevada pressão de 
compressão 
Espaço entre o punção 
superior e inferior durante a 
compressão 
Variação no volume do 
material 

Kaerger; Edge; Price 
(2004) 

  Não uniformidade de 
conteúdo do ativo nos 
comprimidos 

Enchimento da matriz 
inadequado 
(comprimidos com 
peso acima ou abaixo 
do especificado) 

Força de compressão 
inadequada 
Presença de pós finos superior 
ao valor desejável (> 20% de 
partículas) 

Soares; Petrovick 
(1999) 
Aulton (2005) 

continua 
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conclusão 

Etapa do processo 
Sub-etapa do 

processo Potenciais falhas 
Efeito potencial da 

falha Causas prováveis Referências 

    
Tamanho da partícula e 
área de superfície 
inadequada 
Friabilidade elevada 

Allen; Popovich; Ansel 
(2010) 

  Desintegração fora da 
especificação 

Enchimento da matriz 
inadequado 
(comprimidos com peso 
acima ou abaixo do 
especificado). 
Comprimidos não 
desintegram no tempo 
especificado 

Tamanho da partícula e 
área de superfície 
inadequada 
Falta de agentes 
desintegrantes 

Allen; Popovich; Ansel 
(2010) 

  Dureza inadequada 

Friabilidade 
Inadequada 

Enchimento da matriz 
inadequado 
(comprimidos com peso 
acima ou abaixo do 
especificado). 
Comprimidos com 
dureza  e friabilidade 
fora da especificação 

Tamanho da partícula e 
área de superfície 
inadequada 
Força de compressão 
inadequada 
Grânulos secos 
Força de compressão 
inadequada 
Presença de pós finos 
superior ao valor 
desejável (> 20% de 
partículas) 

Allen; Popovich; Ansel 
(2010) 
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Tabela 20. Número de Prioridade de Risco (NPR) relativo às potenciais falhas do processo de fabricação de Captopril comprimidos segundo os 
critérios de severidade (S), de ocorrência (O) e de detecção (D) 

Potenciais 
Falhas S Causas 

Prováveis    O Controles 
Atuais D NPR 

Contaminação cruzada e pesagem 
inadequada dos excipientes e fármacos 

8 
Procedimentos de limpeza, pesagem e 
instalações inadequadas 

4 

Check list de liberação 
da área e código de 
barras para verificação 
dos insumos 

3 96 

Presença de partículas estranhas 8 Abertura de malha inadequada 2 Identificação do Tamis 9 120 

Ordem de adição dos componentes no 
misturador inadequada 

Relação volume do material/volume 
total do misturador 

 

8 

Procedimento inadequado 

 

Especificação relativa à densidade 
aparente e compactada dos pós não 
existente ou inadequada 

 

 

 2 

Dupla checagem  
da ordem de produção 
 
Análise de densidade 

3 

 

10 

48 

 

160 

Não homogeneidade do fármaco na 
mistura de pós 

 

8 

Tempo de mistura insuficiente e Velocidade 
do misturador inadequada 
Variação da distribuição do tamanho de 
partículas dos pós 
Presença excessiva de pó fino  
(< 53µm) 

5 

7 

Determinação do teor 

 
Análise da distribuição 
do tamanho das 
partículas na mistura 
final 

3 

6 

120 

336 

  

Geometria do misturador 
Tempo de mistura final inadequado 
Velocidade inadequada 
Quantidade de lubrificante inadequado 

3 Avaliação do ângulo de 
repouso  

 

10 240 

 

continua 
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continuação 

Potenciais 
Falhas 

S 
Causas 

Prováveis 
   O 

Controles 
Atuais 

D NPR 

Escoamento inadequado, provocando 
segregação 

8 

 

Diferença no tamanho, forma, 
densidade e características 
superficiais da partícula 

 

5 

Análise da distribuição 
do tamanho das 
partículas na mistura 
final 
Análise de densidade 
Avaliação do tempo de 
escoamento 

10 400 

Segregação do ativo na alimentação 
das matrizes durante o processo de 
compressão 

8 

Densidade aparente e compactada 
inadequadas 
Forma do cristal não-esférica 
Presença de cargas elétricas 
Ângulo de repouso >30° 

3 

Análise de Densidade 
Análise morfológica do 
cristal ou distribuição 
de partícula 
Análise de ângulo de 
repouso 

10 240 

Peso fora da especificação 8 

Tamanho da partícula e área de 
superfície inadequada 
Tamanho inadequado dos grânulos 
Elevada pressão de compressão 
Espaço entre o punção superior e 
inferior durante a compressão 
Variação no volume do material 
Força de compressão inadequado 

7 Determinação do peso 5 280 

 
continua 
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continuação 

Potenciais 
Falhas 

S 
Causas 

Prováveis 
   O 

Controles 
Atuais 

D NPR 

Peso fora da especificação 8 

Enchimento inadequado da matriz de 
compressão 
Força de compressão inadequada 
Presença de pós finos superior ao 
valor desejável (> 20% de partículas) 

7 Determinação do peso 5 280 

Testes físicos fora da especificação: 
espessura, dureza, friabilidade e tempo 
de desintegração 

8 

Lubrificação inadequada 
Ajustes da máquina de compressão 
inadequados 

 

6 

Análise de espessura, 
dureza 
Friabilidade e tempo de 
desintegração 

5 

3 

240 

144 

 

 

 

Comprimidos com laminação 

 

 

 

7 

Captação de ar durante a compressão 
Propriedades de deformação (elásticas 
e plásticas) dos materiais da formulação 
Grânulos contendo pós finos ou muito 
finos 
Falta de coesão das partículas 
Punções não adequadamente 
limpos(com excesso de pó), danificados 
ou insuficientemente lubrificados 

 

 

 

4 

Inspeção visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

140 

continua 
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continuação 

Potenciais 
Falhas 

S 
Causas 

Prováveis 
  O 

Controles 
Atuais 

D NPR 

Compressão ineficiente 8 Fluidez do pó 
Morfologia inadequada do pó 
Ausência ou quantidade inferior a 0,1% de 
lubrificante, de agente antiaderente, 
deslizante 

6 Análise morfológica 
do pó 
Dupla checagem da 
ordem de produção 

3 

 

 

144 

Comprimidos não atendem o valor de 
especificação de dissolução 

8 

Partículas finas 
Densidade do material fora da 
especificação 
Pressão de compressão alta 
Grânulos duros e densos 
Tempo de aplicação e força de compressão 
Densidade do material fora da 
especificação 

5 
Análise de 
Dissolução 

3 120 

Não uniformidade de conteúdo do ativo 
nos comprimidos 

10 

Tamanho da partícula e área de superfície 
inadequada 
Friabilidade elevada 
Tamanho inadequado dos grânulos 

7 

Análise de 
uniformidade de 
conteúdo e pesagem 
dos comprimidos  

3 210 

Desintegração fora da especificação 8 

Elevada pressão de compressão 
Tamanho inadequado dos grânulos 
Espaço entre o punção superior e inferior 
durante a compressão 
Variação no volume do material 
Força de compressão inadequada 

6 
Análise de 
desintegração e peso 

3 144 

 continua 
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conclusão 

Potenciais 
Falhas 

S 
Causas 

Prováveis 
  O 

Controles 
Atuais 

D NPR 

Dureza inadequada 8 Friabilidade elevada 
Grânulos secos 

6 Análise de dureza e 
peso 

3 144 

Friabilidade inadequada 8 

Enchimento inadequado da matriz de 
compressão 
Força de compressão inadequada 
Presença de pós finos superior ao 
valor desejável (> 20% de partículas) 

6 
Análise de friabilidade 
e peso 

3 144 

 
S = Severidade 
O = Ocorrência 
D = Detecção 
NPR = Número de prioridade de risco 
         Potenciais falhas que apresentaram NPR > 150 
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A Tabela 21 apresenta as potenciais falhas com NPR > 150 (MCCAIN, 2006). 

No que se refere à relação volume de material/volume total do misturador (NPR igual 

a 160) essa potencial falha pode ser prevenida e eliminada por meio da adoção de 

especificação e análise para determinação da densidade aparente do material.  

 A não homogeneidade do fármaco na mistura de pós tem como decorrência a 

inadequada distribuição do tamanho de partícula (KÁSA et al., 2009; LACHMANN; 

LIEBERMAN; KANIG, 2001) Essa  falha pode ser evitada com a aplicação da 

especificação e de ensaios de controle para análise da distribuição do tamanho de 

partículas (NPR igual a 336). 

 Outra causa evidenciada foi o escoamento inadequado, provocando 

segregação do granulado (NPR igual a 400) e também a segregação do ativo na 

alimentação das matrizes durante o processo de compressão (NPR igual a 240) 

essas falhas referem-se às causas de diferença no tamanho, forma, densidade e 

características superficiais da partícula (AULTON, 2005). Para essas falhas, o 

processo pode ser controlado realizando as análises e adotando especificações de 

densidade e distribuição do tamanho de partícula (KÁSA et al., 2009).   

 A falha referente ao peso que está diretamente ligada ao escoamento e à 

segregação do ativo pode ser evitada adotando as análises anteriormente descritas. 

Além disso, o peso fora da especificação apresentou como detecção o valor de D 

igual a 5. Esse critério foi avaliado durante a validação de processos com 

verificações mais frequentes conforme descrito no Guia da FDA (UNITED STATES, 

2003). Tal valor justifica-se pelo fato da compressora utilizada no processo ser de 

alta velocidade, consequentemente, com elevada produção de comprimidos por 

minuto. O NPR apresentado classifica-se como crítico (NPR igual a 280) pelo fato de 

os controles de rotina, e mesmo os mais frequentes utilizados na validação, não 

serem suficientes para controlar a variabilidade do parâmetro peso. Os tratamentos 

estatísticos realizados evidenciam que tal processo atende as especificações, porém 

possui alta variabilidade. Devido à performance do equipamento (Fette®), tal análise 

poderia ser melhor monitorada com o uso de checagem eletrônica acoplada 

diretamente ao equipamento. O mesmo procedimento pode ser adotado para os 

parâmetros de espessura e dureza, que foram causas apontadas com NPR superior 

a 150.  



140 

 

 
 

 Com a mesma classificação de escala de risco que a não homogeneidade da 

mistura de pós, foi evidenciado que a compressão ineficiente apresenta NPR igual a 

336. Tal fato tem como causas prováveis a elevada umidade do granulado, a forma 

cristalina do pó (forma de esfera), a densidade do material maior que 1, o ângulo de 

repouso inadequado, a morfologia inadequada, partículas caracterizadas como finas 

e pressão de compressão alta (PRISTA; MORGADO; ALVES, 2008).  

 Ao verificar essas possíveis causas pode-se observar que a detecção 

apresentou valor igual a 7  isto se confirma pelo fato da não realização das análises 

para monitoramento das causas apontadas anteriormente e a não definição de 

especificações.  Portanto, a compressão ineficiente é gerada a partir de controles 

não monitorados e especificações não estabelecidas para as análises de densidade, 

ângulo de repouso e granulometria, caracterizando o risco elevado NPR e a 

variabilidade durante o processo produtivo.  

 A não uniformidade de conteúdo ativo dos comprimidos teve como causas 

prováveis o tamanho da partícula, a área de superfície inadequada, e o tamanho 

inadequado dos grânulos. A detecção encontrada para tais parâmetros foi de NPR 

igual a 210; isto se justifica, pois os controles adotados são aplicados após o produto 

estar em condições de produto acabado, ou seja, pronto para consumo.  Para evitar 

a variação na uniformidade dos comprimidos é necessária a realização das análises 

descritas em processos anteriores e para controlar a medição do processo produtivo  

o uso de PAT, segundo Mark et al. (2010) e Baughman, (2005) foi considerada como 

alternativa de monitoramento. Os critérios de falhas verificados podem ser 

controlados por inspeção on line quando todos os comprimidos produzidos são 

avaliados pelo equipamento NIR no momento da produção, acoplado à compressora 

(SULUB et al., 2009). O termo PAT segundo Vissoto (2007) introduz o conceito da 

validação contínua do processo produtivo de maneira a minimizar os riscos inerentes 

ao processo de fabricação elevando a segurança e qualidade dos produtos 

farmacêuticos. 

 Para o produto Captopril, por se tratar de medicamento antihipertensivo de 

uso contínuo (CHOBANIAN et al., 2003) é imprescindível que os controles 

evidenciados na análise de risco sejam adotados de forma a monitorar e reduzir a 

variabilidade do processo, garantindo a correta posologia ao paciente e 

consequentemente sua eficácia terapêutica. 
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14. AVALIAÇÃO DOS ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICO DOS LOTES DE 

VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO CAPTOPRIL (25 MG) 

COMPRIMIDOS 

 

 

14.1 Determinação da uniformidade de Captopril na mistura de pós  

 

A Tabela 22 apresenta os resultados relativos à determinação da 

uniformidade de Captopril (% p/p) na mistura final empregando o método no NIR. A 

comparação entre os limites de especificação (90-110%) e os valores obtidos 

(Tabela 22) revelou o atendimento à especificação pré-estabelecida (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2008).    

 
 
Tabela 22. Valores (%p/p) relativos às análises de uniformidade de conteúdo na 
mistura de pós de Captopril nos pontos de amostragem do misturador tipo V, 
empregando método por NIR, nos três lotes de validação de processo. 
 

N Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 100,00 98,00 96,50 

2 101,60 98,40 99,40 

3 95,50 93,50 92,20 

4 97,50 90,00 94,40 

5 101,40 97,80 104,30 

6 98,60 92,00 94,40 

7 99,90 90,10 95,20 

8 98,70 96,60 95,90 

9 97,40 91,00 101,20 

10 96,00 95,60 94,20 

11 99,80 95,70 94,90 

12 94,20 95,90 93,40 

13 98,20 92,70 92,30 

14 98,30 97,50 96,70 

continua 
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continuação 

N Lote 1 Lote 2 Lote 3 

15 95,90 96,80  96,20 

16 97,00 93,00  90,20 

17 101,90 97,90  97,20 

18 94,50 94,20  99,10 

19 99,30 91,30  99,00 

20 99,90 96,60   99,99 

21 97,60 95,50 101,70 

22 96,30 101,30 102,10 

23 99,20 93,80 103,00 

24 100,10 100,30   92,80 

25 100,60 100,60   92,50 

26 94,60 94,60   96,20 

27 98,30 92,30   96,60 

28 96,60 94,60   90,70 

29 101,00 93,50   96,10 

30 96,70 105,80   97,90 

31 101,20 92,90   97,30 

32 97,40 92,60 100,30 

33 104,50 94,60   94,10 

34 95,10 96,10   97,10 

35 94,70 95,20   99,30 

36 95,50 95,30   98,20 

37 100,00 97,60   98,20 

38 99,10 102,30 101,00 

39 95,80 104,90   97,60 

40 98,50 96,50   96,40 

41 101,50 105,40   96,50 

42 94,80 96,40 105,40 

continua 
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continuação 

N Lote 1 Lote 2 Lote 3 

43 99,70 90,80 97,10 

44 99,90 99,50 91,30 

45 94,00 95,50 92,30 

46 95,80 94,90 98,80 

47 98,00 99,70 98,90 

48 95,10 95,50 91,50 

49 100,40 90,10 97,60 

50 97,30 93,30 97,80 

51 103,90 94,20 95,80 

52 95,90 93,70 92,60 

53 98,40 94,10 91,90 

54 95,60 101,50 102,00 

55 94,80 90,50 95,40 

56 99,20 95,80 101,50 

57 94,10 101,90 92,60 

58 95,20 90,90 95,70 

59 98,10 91,90 99,00 

60 104,90 97,90 101,20 

61 96,50 94,90 91,60 

62 98,10 94,50 99,00 

63 95,80 96,70 98,70 

64 99,20 95,70 99,10 

65 96,80 92,60 105,30 

66 96,80 94,00 93,30 

67 96,30 90,80 102,00 

68 101,30 94,70 104,50 

69 96,80 94,00 99,70 

70 94,70 96,00 95,20 

continua 
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conclusão 

N Lote 1 Lote 2 Lote 3 

71 96,30 100,40 95,80 

72 100,90 97,90 90,30 

73 94,10 97,80 96,00 

74 95,60 94,00 94,60 

75 98,00 94,00 92,20 

76 98,10 100,50 96,00 

77 98,50 95,00 98,00 

78 98,60 93,40 90,20 

79 95,00 90,90 100,80 

80 97,30 91,50 97,40 

81 103,10 95,90 91,80 

82 96,00 92,40 102,70 

83 99,90 94,20 95,50 

84 99,50 97,60 91,70 

85 95,20 98,50 94,40 

86 102,00 98,90 98,10 

87 103,40 97,60 92,70 

88 95,40 100,60 93,10 

89 94,10 95,00 93,90 

90 97,10 96,50 94,80 

      N= Amostragem no misturador em V coletadas e analisadas em triplicata 

 

14.1.2 Avaliação da estabilidade e da capacidade da uniformidade de Captopril na 

mistura de pós 

 

A estabilidade do processo foi avaliada por meio de gráfico de controle das 

médias relativas aos locais de amostragem, da amplitude móvel e do desvio padrão, 

com valores médios respectivamente iguais a 96,776, 1,194 e 3,215% (Figuras 23a, 

23b e 23c).  Os limites de controle superior e inferior observados foram, 

respectivamente, 99,9 e 93,6% e, portanto, contidos no intervalo relativo à 

especificação (90-110%). Além disso, não foram observadas causas especiais, 
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exigência para a estabilidade do processo. Os gráficos de amplitude móvel (Figura 

23b) e de desvio-padrão (Figura 23c) referem-se à variabilidade do processo de 

mistura. A avaliação desses gráficos poderá ser utilizada como ferramenta para 

análise da variabilidade do processo de mistura, no decorrer do ciclo de vida do 

produto. Tal abordagem permitirá estabelecer critérios relativos à variabilidade da 

uniformidade de Captopril (% p/p) na mistura de pós. Os limites de controle inferior e 

superior relativos à amplitude móvel e ao desvio padrão foram repectivamente, 0 e 

3,9% (p/p) e 0,77 e 5,66% (p/p),  para os lotes de validação. 

 

 

 
 
Figura 23. Gráficos de controle das observações individuais (a), amplitude móvel (b) 
e desvio padrão (c) referente à uniformidade de Captopril (% p/p)  na mistura de pós, 
nos lotes de validação. 
LSL = limite inferior de controle 
USL= limite superior de controle. 
 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Figura 24. Gráfico de probabilidade normal da uniformidade de captopril (% p/p) na 
mistura de pós, nos lotes de validação (a); capacidade do processo relativo à 
uniformidade de captopril (% p/p) na mistura de pós nos lotes de validação (b). 
 

 

A distribuição dos dados relativos à uniformidade de Captopril (% p/p) na 

mistura de pós foi avaliada pelo teste de Anderson-Darling, conforme Figura 24a. O 

valor-p igual a 0,140 confirmou a distribuição normal dos dados (critério valor-p: ≥ 

0,05). O teste de Anderson-Darling (teste AD) é projetado para detectar 

discrepâncias em suas caudas e tem poder maior que os testes de Kolmogorov-
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Sminorv (KS) para diferentes distribuições alternativas (NOCETI; SMITH; HODGES, 

2003). 

No que se refere aos índices de capacidade (Figura 24b), os valores de Cp e 

Cpk foram, respectivamente, 1,03 e 0,70. Tais resultados evidenciaram a 

descentralização do processo em relação a média alvo  (100% p/p),  na faixa 

especificada. 

Considerando o valor de CpK, a probabilidade de falha do processo de 

mistura de pós foi de 18.055 partes por milhão (ppm), sendo 18.034 ppm relativas à 

falhas abaixo do limite inferior de especificação. Tal falha pode estar associada aos 

parâmetros do processo (tempo e velocidade de mistura) assim como, às 

características do pó (densidade, distribuição do tamanho de partículas, fluidez) 

conforme descrito na análise de risco.  

Nesse sentido, a utilização de ferramentas estatística (BOLTON; BON, 2004) 

e de qualidade, visando à melhoria do processo na indústria é de fundamental 

importância (HSU; PEARN; WU, 2007; SCARTEZINI, 2009; MACHADO; MELO, 2007).   

Com referência à análise de variância, os pressupostos relativos à  

normalidade foram avaliados pelo teste de Anderson-Darling (ANDERSON; 

DARLING, 1952). Esse teste considera normal a distribuição que apresentar valor-p 

maior que 0,05, o que significaria uma probabilidade maior que 5% em cometer erro, 

ao rejeitar a hipótese de normalidade da distribuição em análise.Também foram 

avaliados pela homogeneidade das variâncias, conforme podem ser observadas nas 

Figura 24a e  Figura 25a, respectivamente. O teste de Bartlett é utilizado para avaliar 

a igualdade de variâncias de distribuição normal (BARTLETT, 1937). O teste revelou 

valor-p de 0,628 (α igual a 0,05). Dessa forma, foi comprovada a igualdade de 

variância da uniformidade de Captopril % (p/p) na mistura de pós para cada posição 

(1 a 10), nos lotes de validação. 

Com relação aos resíduos, a suposição de normalidade foi verificada por meio 

do gráfico de probabilidade normal e pelo histograma. No que se refere à variância, 

os valores dos resíduos não foram alterados em função das concentrações de 

Captopril. Nesse caso, pode-se inferir que a variância permaneceu constante dentro 

da faixa de concentração avaliada (Figura 25b). 

O resultado da análise de variância, (Tabela 23 e Anexo L) revelou efeito 

significativo do lote na uniformidade de Captopril. Quanto à posição, esse efeito não 

foi  observado (valor-p igual a 0,552). Dessa forma, as posições selecionadas (10 
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posições) para a amostragem não apresentaram diferença significativa na 

uniformidade de Captopril %(p/p). Com referência à estimativa dos componentes de 

variância, esta indicou que a variabilidade atribuível ao lote foi de 9,38% do total da 

variabilidade observada (Tabela 24). Essa, se refere à somatória da variabilidade do 

método e do processo propriamente dito. O DPR  relativo ao método no NIR foi de 

3,15% e o DPR calculado para o processo (média 96,77± 3,21%)  foi de 3,32%. 

Dessa forma, cerca de 95% da variabilidade total observada foi decorrente do 

método. 

No caso específico do procedimento de amostragem, a variabilidade relativa à 

transferência do pó para o recipiente , assim como a interferência desse recipiente e 

do analista na análise podem ser eliminadas com a adoção on-line da 

espectroscopia no NIR.  

De maneira similar, Blanco et al. (2006); Bodson et al. (2007); Laitinen et al. 

(2004) demonstraram  que o método no NIR constitui alternativa eficaz aos métodos 

de referência e confirmaram o seu potencial na aplicação de tecnologia analítica de 

processo nas indústrias farmacêuticas.  
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Figura 25. Teste de igualdade de variância para a uniformidade de Captopril na 
mistura de pós (posições de 1 a 10), nos lotes de validação (a); Gráfico de resíduos 
versus determinação de uniformidade da mistura de pós de Captopril (% p/p): 
probabilidade normal; histograma; dispersão dos resíduos; resíduos versus ordem 
de observação (b). 
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Tabela 23.  Análise de variância para a uniformidade de Captopril na mistura de pós   
versus posição de amostragem e lote. 
  

Fontes de  

Variação 
GL SQ MQ F Valor-p 

Lote 2 225,2453 112,6226 10,896 0,000 

Posição 27 279,0803 10,3363 0,942 0,552 

Erro 240 2634,5888 10,9775   

Total 269 31389143    

  GL: Grau de Liberdade; SQ: Soma dos Quadrados; MQ: Quadrados médio;   F: teste-F; Valor-p. 
 

  

Tabela 24. Estimativa dos componentes de variância para a uniformidade de   
Captopril na mistura de pós. 
 

Fontes de  

Variação 

Componentes  

da variância 

%  

Total 

Desvio  

Padrão 

Lote 1,137 9,38 1,066 

Posição  -0,071* 0,00 0,000 

Erro 10,977 90,62 3,313 

Total 12,114  3,481 

 

 

 

14.2 Determinação de peso médio dos comprimidos  

 

A Tabela 25 apresenta os resultados relativos à determinação do peso dos 

comprimidos de Captopril obtidos em amostra coletada após ajuste da máquina 

compressora Fette®.  Os valores obtidos atenderam (Tabela 25) à especificação pré-

estabelecida (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).    
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Tabela 25. Peso dos comprimidos de Captopril 25 mg em mg coletados após ajuste e durante a produção, coletadas dos lados direito e 
esquerdo dos três lotes de validação (limite inferior de especificação – LIE: 126 mg, limite superior de especificação – LSE: 142 mg, e 
média-alvo: 136 mg).  

Lote A Lote B Lote C 

LD LE LD LE LD LE 
128 137 136 134 127 140 134 130 136 141 133 136 128 139 135 133 136 134 132 131 138 140 136 135 
127 133 134 132 128 133 130 132 134 134 133 134 130 134 130 127 135 134 136 133 130 132 138 130 
127 133 131 132 127 134 130 136 140 135 138 134 135 136 136 139 132 143 135 131 132 135 131 136 
128 138 128 131 128 140 129 131 128 128 133 139 139 135 132 131 134 139 130 129 132 133 132 133 
132 133 132 131 127 142 129 134 140 131 140 133 131 135 134 134 132 135 133 131 131 134 136 137 
128 135 133 129 126 136 135 128 144 138 134 134 134 130 135 135 136 127 135 138 138 137 132 131 
128 138 134 131 130 135 138 133 127 135 131 131 129 132 134 130 134 141 135 129 134 140 131 135 
129 138 132 135 127 132 130 124 137 135 137 134 133 135 133 134 136 135 139 136 136 132 141 135 
127 138 133 127 126 133 133 134 129 137 134 130 139 139 135 128 136 134 129 135 130 129 134 132 
129 140 129 131 130 135 134 129 123 135 140 131 137 132 129 133 131 131 136 131 130 131 132 130 
128 135 131 134 128 135 133 131 138 135 131 135 131 135 134 130 134 143 136 141 136 138 134 131 
128 133 130 129 126 139 130 139 141 134 135 132 133 136 132 134 136 147 134 131 128 127 135 126 
131 132 133 131 126 140 131 130 134 136 134 135 135 137 134 132 133 126 136 131 136 137 131 133 
127 136 131 136 127 136 133 138 127 139 133 136 133 138 136 133 136 143 136 129 127 136 131 128 
127 136 132 131 130 133 137 133 138 134 135 136 130 136 132 130 131 134 131 133 135 133 136 133 
128 135 129 129 128 133 129 135 132 134 135 135 131 128 135 141 129 131 134 133 134 139 135 133 
128 133 134 132 129 134 137 132 127 135 134 140 132 135 136 134 140 135 136 130 134 135 136 131 
126 134 129 130 128 132 131 135 140 140 134 135 133 134 132 129 130 137 141 132 130 129 132 136 
127 136 133 131 127 136 133 136 139 136 132 139 138 133 136 127 140 132 140 132 133 137 136 135 
129 132 131 132 128 133 130 134 136 134 134 134 137 132 135 132 128 133 133 134 128 130 136 134 
132 134 133 131 135 132 129 130 132 131 132 135 139 135 135 134 135 135 131 136 143 130 134 131 
136 133 138 129 132 133 131 132 139 136 129 136 134 133 132 137 137 135 130 133 131 140 133 131 
134 132 129 130 132 136 130 135 134 134 139 136 132 138 137 133 131 138 134 134 150 128 133 134 
132 132 135 129 132 138 129 134 125 136 140 132 138 142 137 131 134 133 133 134 141 134 132 135 
132 133 130 131 135 133 127 134 136 137 131 140 138 136 130 133 136 134 137 134 129 131 137 139 
134 132 131 132 134 133 129 132 142 138 142 135 137 138 133 138 130 132 129 131 132 140 134 134 

                                                   continua 
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continuação 

Lote A Lote B Lote C 

LD LE LD LE LD LE 
134 132 131 134 131 140 131 136 134 139 135 131 128 135 132 136 137 132 134 135 128 133 132 132 
132 130 134 127 132 132 129 132 138 132 139 132 135 131 136 136 132 133 136 133 146 136 135 137 
135 134 131 133 135 134 131 138 135 134 134 131 130 138 134 131 132 140 136 135 140 133 136 134 
137 133 134 131 130 131 136 131 136 133 140 135 140 136 132 132 136 127 133 134 137 136 134 131 
132 129 130 141 135 139 129 137 137 128 132 130 138 133 135 137 134 130 134 129 136 134 136 129 
134 133 130 133 135 138 136 137 129 135 135 132 131 128 138 131 132 132 135 126 129 136 133 126 
133 135 132 139 134 135 126 135 140 134 138 132 137 134 141 133 132 137 136 129 130 137 133 129 
133 133 130 129 130 133 135 130 135 136 135 135 134 135 132 130 132 133 133 128 131 134 138 129 
135 134 130 130 132 135 133 135 130 129 139 134 134 127 130 136 140 133 134 129 135 132 130 128 
130 128 131 133 131 139 133 125 134 136 130 129 135 127 136 131 136 130 133 130 136 131 126 129 
133 133 130 131 133 132 132 136 135 133 137 130 136 138 140 130 140 134 137 140 126 135 133 126 
131 131 129 132 134 135 134 128 134 136 135 133 132 137 134 134 133 130 134 127 135 134 136 128 
133 133 131 131 135 131 133 137 136 139 132 132 134 134 129 136 135 136 131 128 140 133 136 126 
134 131 130 129 136 135 126 137 137 135 134 130 132 129 134 135 127 133 133 128 137 137 134 126 
133 135 131 133 136 133 133 139 134 132 130 137 139 128 137 130 134 130 133 128 135 136 135 128 
132 130 132 130 136 137 134 133 136 132 137 133 141 139 134 132 140 135 134 131 132 133 134 126 
135 135 127 130 135 135 129 136 130 140 138 131 135 136 135 134 133 133 134 132 126 132 138 129 
132 132 126 122 137 130 133 142 141 137 128 138 141 140 138 132 130 134 138 128 144 136 135 130 
129 135 130 131 136 138 130 135 134 132 139 125 129 138 131 138 135 133 134 128 134 136 138 128 
135 135 135 128 132 135 126 146 138 132 135 133 136 131 133 129 132 128 131 128 134 135 133 126 
134 135 134 144 135 131 132 148 132 136 138 129 134 137 132 134 138 133 134 127 138 135 132 129 
134 133 130 137 135 138 135 143 139 131 135 131 131 133 135 132 137 131 134 133 136 136 136 129 
137 131 133 136 133 134 129 137 140 133 128 131 131 137 130 134 131 134 136 128 134 135 135 127 
133 136 136 133 132 136 130 136 136 130 131 133 136 130 135 137 136 133 134 131 131 135 135 130 
135 134 129 137 133 132 139 131 136 137 134 128 135 139 135 132 135 133 134 133 135 134 135 136 
133 132 130 138 132 133 133 135 137 133 137 133 133 139 134 130 135 140 138 132 131 135 129 133 
134 133 130 136 132 131 137 135 134 139 140 129 133 136 129 131 134 134 135 132 140 131 132 133 
135 132 127 134 135 134 139 141 138 138 130 131 133 135 135 133 135 134 129 130 135 143 134 130 
141 134 134 135 137 131 135 147 134 134 131 137 136 135 133 129 132 131 136 134 136 139 132 131 

continua 
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   continuação 

Lote A Lote B Lote C 
LD LE LD LE LD LE 

132 130 129 136 129 133 137 134 135 131 141 133 138 129 132 132 130 129 135 135 136 130 131 129 
135 133 131 144 129 137 131 129 138 132 135 130 138 135 132 130 128 131 136 131 137 138 137 136 
133 133 130 129 132 138 133 130 137 141 133 130 135 134 139 128 137 134 135 136 138 133 137 140 
135 132 126 133 133 133 129 132 140 127 137 130 136 132 133 136 135 135 140 136 135 138 137 136 
133 137 130 144 134 133 131 132 131 140 134 138 139 136 134 131 138 135 135 132 137 134 131 130 
134 134 132 128 134 134 137 131 127 136 130 134 135 136 132 131 135 134 138 135 132 134 131 135 
133 135 130 132 131 134 133 134 138 131 136 132 132 131 130 135 127 134 134 135 134 136 129 135 
132 131 136 138 134 134 134 130 131 133 138 134 137 136 136 134 130 136 131 133 137 135 126 136 
138 134 132 137 131 137 130 136 136 134 131 135 132 138 134 133 140 133 140 130 134 140 128 140 
132 135 129 133 128 132 131 133 133 137 137 132 129 137 133 133 132 136 130 135 135 136 135 135 
135 130 129 135 134 139 135 134 136 133 131 131 130 135 134 131 136 126 134 135 133 139 136 130 
134 134 131 130 132 131 129 131 136 134 134 130 134 137 133 129 140 135 135 131 134 139 132 133 
137 133 130 134 133 130 131 134 128 132 132 132 133 131 135 126 137 134 134 133 134 131 135 136 
134 133 128 133 136 134 131 130 129 133 133 132 141 134 127 133 136 134 137 134 137 135 137 134 
133 132 129 134 136 135 134 129 135 133 134 130 136 131 129 134 137 133 135 131 139 129 134 143 
136 131 137 131 135 127 133 135 130 139 129 135 139 134 135 132 133 133 136 130 133 134 135 132 
131 134 139 130 133 130 131 133 135 134 130 135 134 139 136 135 132 132 139 134 133 131 134 136 
136 132 133 128 134 132 130 135 129 131 130 134 130 134 132 129 129 136 132 132 131 139 135 133 
136 130 129 130 135 128 131 138 127 135 134 130 132 136 136 132 135 135 135 127 131 137 136 136 
135 132 135 134 131 143 138 134 141 140 138 134 129 134 132 129 138 132 137 134 135 134 134 125 
135 130 134 130 133 131 135 138 137 131 129 133 138 138 137 129 132 135 135 130 135 138 132 132 
135 131 138 131 137 129 131 128 137 130 140 135 126 131 129 133 135 136 133 132 133 139 136 132 
135 129 138 130 134 140 131 131 131 126 132 132 127 129 131 129 134 135 127 138 137 133 137 136 
135 131 134 140 131 136 132 137 138 144 131 133 133 141 132 134 135 132 138 130 135 134 138 130 
136 132 131 129 133 132 128 136 133 137 135 131 130 130 137 127 134 129 135 136 139 140 130 140 
134 133 133 134 136 132 131 132 128 132 135 132 134 129 133 131 135 132 135 129 135 133 134 136 
132 134 130 135 136 134 132 128 135 138 133 133 136 137 134 136 134 135 135 132 134 136 136 135 
134 134 128 121 136 129 131 138 130 131 135 136 135 137 132 130 134 132 135 131 131 133 133 129 
131 131 132 133 133 132 132 133 133 135 132 130 132 136 129 128 136 136 141 134 135 132 136 129 

continua 
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                                                                           continuação 

Lote A Lote B Lote C 
LD LE LD LE LD LE 

131 130 137 137 135 140 134 128 132 130 139 136 133 130 130 137 136 134 137 131 136 137 135 134 
137 128 133 127 140 127 131 135 133 132 135 132 130 138 133 126 134 138 135 138 139 133 132 138 
135 133 129 132 135 131 130 143 130 138 139 137 139 132 130 132 129 134 132 132 139 134 130 135 
136 132 135 130 132 131 129 132 136 131 128 134 134 129 131 133 141 131 131 136 134 132 131 129 
132 133 133 137 136 133 129 130 135 131 129 133 131 136 132 131 136 135 134 131 137 133 133 135 
132 130 127 132 136 133 130 139 133 137 140 135 131 129 132 129 132 132 133 133 133 133 134 137 
135 121 137 137 135 135 132 130 130 129 135 135 135 133 135 133 135 135 135 135 136 138 138 132 
134 130 126 141 137 135 130 125 136 133 127 133 132 137 137 139 135 136 132 136 131 138 136 131 
130 135 134 138 130 135 131 136 133 138 133 134 137 135 130 133 137 126 131 135 140 129 139 130 
136 129 134 132 135 132 132 128 135 138 130 138 137 137 134 140 135 137 137 132 133 136 135 133 
136 122 135 130 129 130 134 133 134 138 133 131 134 137 139 137 136 132 131 136 139 131 137 136 
132 133 131 139 135 130 129 127 135 135 132 131 127 136 132 135 135 136 136 132 132 134 135 136 
136 131 128 131 136 139 133 129 134 131 137 129 134 132 130 135 134 133 134 128 135 135 135 137 
131 128 131 138 131 138 125 133 133 128 134 130 136 134 137 139 135 135 136 139 137 131 133 137 
136 138 135 139 132 130 135 132 137 133 134 127 128 132 136 129 132 136 135 135 130 133 133 133 
132 130 134 133 137 128 135 127 135 133 139 130 137 138 129 135 133 129 140 133 136 118 136 134 
135 129 132 133 135 129 131 135 133 132 134 130 139 136 132 135 142 135 136 135 135 131 135 134 
136 130 130 133 133 128 132 131 131 135 140 130 134 135 134 126 133 132 126 126 134 138 129 134 
137 129 129 137 126 130 129 130 135 130 133 131 133 133 132 136 136 135 137 133 127 134 136 133 
132 127 139 133 128 135 130 121 135 136 133 133 138 135 138 130 138 131 133 132 126 134 140 135 
133 130 132 141 136 133 133 132 134 138 131 131 137 136 127 138 133 134 126 136 135 135 134 135 
139 130 127 135 132 134 131 131 135 130 130 138 135 132 135 134 129 133 126 131 139 130 126 130 
134 129 134 134 134 135 134 131 135 135 136 137 133 132 130 134 136 135 128 130 138 135 136 135 
135 127 131 139 135 133 135 132 132 135 135 134 139 133 133 130 137 132 133 128 135 128 131 133 
133 128 133 136 134 131 129 130 133 131 133 133 135 131 126 136 133 130 136 124 135 130 129 132 
132 131 137 137 135 133 121 129 138 134 132 132 133 136 132 133 134 134 128 131 135 130 126 132 
135 135 133 132 134 129 136 135 132 131 131 130 131 131 133 132 135 137 128 138 136 135 126 133 
136 136 130 127 135 125 128 133 137 132 140 129 134 138 128 131 133 134 131 136 136 133 135 131 
135 129 130 129 134 128 133 134 137 136 130 130 135 132 134 142 132 135 141 126 134 131 126 135 

continua 



155 

 

 
 

continuação 

Lote A Lote B Lote C 
LD LE LD LE LD LE 

132 131 130 129 131 127 135 135 135 137 134 131 130 136 129 136 132 137 135 130 137 134 126 135 
132 128 131 127 136 130 120 133 136 129 143 133 135 136 127 136 133 133 140 130 136 134 140 130 
133 130 128 133 134 134 131 135 132 139 138 134 133 134 129 138 136 133 133 129 139 139 137 138 
137 132 130 130 135 130 134 134 139 133 131 136 138 135 134 136 136 136 126 133 127 137 138 131 
140 128 128 134 135 130 128 132 138 134 128 133 134 133 138 136 138 132 140 130 146 136 138 132 
137 127 128 135 144 130 130 137 141 137 126 128 132 138 129 136 134 135 128 138 132 141 130 132 
135 132 131 131 131 132 127 133 134 134 131 134 135 134 133 133 134 136 126 129 138 133 136 131 
136 133 135 129 133 132 132 134 134 135 132 130 127 131 133 139 132 137 136 131 134 133 132 133 
132 135 139 131 135 129 137 131 135 127 130 127 135 138 136 134 134 136 133 133 131 135 137 136 
134 131 133 130 132 135 131 135 136 131 132 135 133 129 136 135 139 144 130 132 127 137 136 132 
133 127 141 130 132 129 132 135 135 143 135 130 139 132 133 136 135 129 134 130 143 137 131 131 
131 132 136 129 135 132 124 132 140 132 131 129 133 131 132 131 135 140 134 132 124 140 134 132 
137 135 139 131 140 138 136 131 130 139 135 135 131 132 132 139 132 135 126 133 131 135 131 129 
134 125 137 132 134 129 128 134 134 134 135 132 138 131 130 140 142 133 137 138 131 137 134 130 
137 128 134 132 135 127 131 127 135 140 138 134 134 132 135 136 143 134 150 133 133 134 139 136 
137 132 142 131 132 132 132 130 126 133 135 136 127 137 130 136 132 133 136 132 132 137 132 131 
133 130 127 132 137 136 131 137 131 133 134 131 135 130 130 135 136 135 131 133 135 132 133 132 
132 127 124 131 131 137 138 132 132 131 132 132 133 134 136 133 132 136 137 135 132 134 134 137 
129 132 140 130 133 132 130 136 130 137 132 137 132 132 134 130 132 133 136 128 133 139 135 133 
130 131 122 126 136 130 131 127 139 131 128 135 138 134 137 127 132 140 133 128 139 137 134 134 
133 130 133 131 142 134 131 133 138 138 133 139 135 131 133 130 136 131 134 131 130 133 135 137 
133 133 145 130 137 130 128 132 136 130 136 133 134 130 136 135 131 137 134 132 135 134 138 131 
134 127 138 132 136 132 126 133 129 132 138 141 141 131 136 130 135 130 133 128 135 134 133 136 
138 129 138 130 134 132 134 127 129 136 138 133 130 132 132 137 134 136 136 132 136 135 137 134 
136 130 142 124 131 132 131 133 136 130 131 135 140 133 133 136 135 132 129 134 135 134 139 131 
136 128 139 141 137 132 134 136 141 132 133 137 133 127 136 132 138 132 132 131 135 132 134 131 
137 131 141 128 134 130 132 128 134 135 135 136 132 141 136 132 142 136 130 136 134 135 133 138 
134 136 132 135 134 132 135 135 139 140 130 139 134 132 135 136 141 134 133 130 123 129 138 133 
136 128 129 134 135 126 132 128 130 134 137 133 135 123 130 129 127 135 133 132 131 135 134 133 

continua 
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continuação 

Lote A Lote B Lote C 
LD LE LD LE LD LE 

132 130 129 130 134 130 127 134 132 136 130 136 132 134 130 138 139 135 134 136 133 133 132 129 
136 127 129 132 135 136 132 130 133 137 131 134 136 132 129 131 140 135 135 137 139 134 136 135 
134 134 123 130 134 128 135 131 135 141 135 134 136 138 134 136 138 139 130 132 137 132 135 138 
136 133 139 130 132 130 130 132 133 136 132 136 132 132 130 135 129 135 129 130 139 140 129 130 
134 129 132 135 136 135 129 132 134 133 133 137 133 131 138 138 135 132 136 127 139 136 132 129 
134 129 129 130 134 129 129 128 133 137 133 137 139 132 127 139 149 135 130 139 133 133 133 136 
131 128 128 130 131 128 135 133 136 139 132 133 137 137 129 135 136 134 131 132 134 126 133 133 
137 132 134 132 132 131 134 129 136 135 137 135 139 143 134 137 129 135 138 140 134 136 137 134 
 
       LD: calha do lado direito 
       LE: calha do lado esquerdo
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14.3  Avaliação da estabilidade e da capacidade do processo relativa ao peso 

de comprimidos 

 

 A estabilidade do processo foi avaliada por meio de gráfico de controle das 

médias relativas aos locais de amostragem, da amplitude móvel e do desvio padrão, 

com valores médios respectivamente iguais a 133,42 mg, 0,44 mg, 1,510 mg 

(Figuras 26a, 26b e 26c).  Os limites de controle superior e inferior observados foram 

respectivamente 134,59 mg e 132,25 mg e, portanto, contidos no intervalo relativo à 

especificação (126 mg -142 mg).   Além disso, não foram observadas causas 

especiais, exigência para a estabilidade do processo.  

 De forma similar ao exposto acima, a avaliação dos gráficos de amplitude 

móvel (Figura 26b) e de desvio-padrão (Figura 26c) poderá ser utilizada como 

ferramenta na avaliação da variabilidade do peso médio, no decorrer do ciclo de vida 

do produto.  

 

 

Figura 26. Gráficos de controles relativos a observações médias (a), amplitude 
móvel (b) e desvio padrão (c) referente ao peso de Captopril nos lotes de validação.  
LSL = limite inferior de controle.  
USL= limite superior de controle. 
 

a) 

b) 

c) 
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Figura 27. Gráfico de probabilidade normal (a); histograma (b) transformação Box-
Cox (c) e capacidade do processo (d) relativo ao peso médio de comprimidos de 
Captopril, nos lotes de validação. 
 

 
O teste de Anderson-Darling revelou distribuição não-normal (Figura 27d) 

(valor-p < 0,005). Dessa forma, os dados foram  normalizados (Figura 27b) por meio 

da transformação Box–Cox (λ = 5,00) (Figura 27c), objetivando a obtenção de curva 

Gaussiana aproximada. Segundo Box e Cox (1964), esta transformação é definida 

somente para variáveis, com valores positivos (x > 0). O parâmetro λ, possivelmente 

um vetor, é o elemento que define a transformação específica e que, com 

frequência, resulta em normalidade. 

Essa ferramenta foi desenvolvida para solucionar problemas de estimação de 

regressões não lineares. A vantagem da transformação Box-Cox é permitir que os 

próprios dados revelem a melhor forma funcional. O método tem a vantagem de 
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gerar resíduos homocedásticos e simétricos. De forma similar  Pal (2005), Oliveira et 

al. (2011), Botelho et al. (2011) e Vissoto (2007), utilizaram o método Box-Cox para 

a normalização dos dados.    

No que se refere aos índices de capacidade (Figura 27d), os valores de Cp e 

Cpk foram respectivamente, 2,38 e 1,94. Tais resultados evidenciaram a 

descentralização do processo em relação a média alvo (136 mg). Considerando o 

valor obtido para o Cpk, a probabilidade de comprimidos com peso acima ou abaixo 

da faixa especificada foi de zero ppm.  

Em avaliação a capacidade do processo produtivo de Dipirona Sódica, 

Vissotto (2008), apresentou os resultados para a capacidade do processo (Cp e 

Cpk) iguais a 1,08 e 1,34, respectivamente, adotando critério de aceitação > 1. De 

forma similar, Kureková (2001) e Kotz e Johnson (2002) consideraram o processo 

capaz quando o valor de índice de capacidade apresentasse valores superiores a 1. 

No entanto, os autores relataram que a variabilidade apresentada no processo não 

pode ser considerada como estatística completamente controlada.  

Para processos existentes, Montgomery (2004) recomenda Cpk igual a 1,45, 

podendo assumir valores de 1,60. Kieffer e Torbeck (1998) apresentaram para a 

validação do processo farmacêutico o valor de Cpk igual a 2,00, porém admitem que 

seja desnecessário assumir esse valor durante operações de rotina, uma vez que a 

variabilidade dos processos é maior que a observada  nas atividades de validação.  
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Figura 28. Teste de igualdade de variâncias do peso médio de comprimidos (lados 
direito e esquerdo) de Captopril (25 mg) (a); gráfico de resíduos versus 
determinação do peso médio: probabilidade normal; dispersão dos resíduos; 
histograma; peso médio do comprimido versus ordem de observação (b) 
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No que se refere a análise de variância os pressupostos relativos à  

normalidade e à homogeneidade das variâncias foram avaliados conforme Figura 

28a e  Figura 27b, respectivamente. O teste de Bartlet revelou valor-p de 0,311 (α 

igual a 0,05). Dessa forma, foi comprovada a igualdade de variância dos pesos 

médios dos comprimidos nos lotes de validação.  

Com relação aos resíduos, a suposição de normalidade foi verificada por meio 

do gráfico de probabilidade normal e pelo histograma. No que se refere à variância, 

os valores dos resíduos não foram alterados em função dos pesos médios dos 

comprimidos. Nesse caso, pode-se inferir que a variância permaneceu constante 

(Figura 28b). 

 

 

Tabela 26.  Análise de variância para o peso dos comprimidos de Captopril versus  
calhas (direita e esquerda) da máquina compressora. 
 

Fontes de  
Variação 

GL SQ MQ F Valor-p 

Lote 

Calha 

Error 

2 

3 

3594 

1211,82 

63,94 

43548,23 

605,91 

21,31 

12,11 

28,43 

1,76 

0,011 

0,153 

Total 3599 44823,99    

  GL: Grau de Liberdade; SQ: Soma dos Quadrados; MQ: Quadrados médio; F: teste-F; Valor-p 

 

 

Tabela 27. Estimativa dos componentes de variância para o peso de comprimidos 
de  Captopril. 
 

Fontes de 
 Variação 

Componentes  
da variância 

% do 
Total 

Desvio  
Padrão 

Lote 0,487 3,86 0,698 

Calha 0,015 0,12 0,124 

Erro 12,117 96,02 3,481 

Total 12,619  3,552 
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A análise de variância (ANOVA) avalia a existência da diferença significativa 

entre as médias e a influência dos fatores na variável dependente  conforme descrito 

por Fisher (1924). Os resultados revelaram efeito significativo do lote no peso médio 

dos comprimidos de Captopril (25 mg) (α=0,05, valor-p igual 0,011). No que se refere 

à calha (lado direito e lado esquerdo), não foi observado efeito significativo (valor-p 

igual a 0,153). Dessa forma, as calhas não apresentaram diferença significativa no 

peso médio dos comprimidos (Tabela 26). A estimativa dos componentes de 

variância indicou que a variabilidade atribuível ao lote foi de 3,86% do total da 

variabilidade observada (Tabela 27).  
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15. DETERMINAÇÃO DA UNIFORMIDADE DE CONTEÚDO DE COMPRIMIDOS 
DE CAPTOPRIL E AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

 A Tabela 28 apresenta os resultados relativos à determinação da 

uniformidade de conteúdo nos comprimidos de Captopril, empregando o método no 

NIR. A comparação entre os limites de especificação (85-115%) e os valores obtidos 

(Tabela 28) revelou o atendimento à especificação pré-estabelecida (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2008).  
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Tabela 28. Valores (% p/p) obtidos das análises de uniformidade de conteúdo de 
comprimidos de Captopril coletadas durante o processo de compressão na 
compressora Fette®, empregando método por NIR, nos três lotes de validação de 
processo. 
   

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

102,90 95,40 99,51 100,30 103,00 101,00 100,20 94,26 104,90 

106,70 101,70 100,2 103,60 105,50 105,20 98,31 102,40 100,60 

101,40 98,14 99,01 102,80 103,40 99,91 97,46 96,59 104,50 

99,27 103,60 102,40 101,60 104,80 106,00 99,64 101,10 98,65 

104,80 100,10 103,70 98,01 101,70 99,73 102,40 101,40 103,60 

102,70 102,90 102,30 99,61 104,50 101,00 101,00 99,44 106,00 

102,20 100,70 95,03 99,05 105,40 101,70 97,21 102,20 101,40 

105,10 101,00 97,31 104,60 102,60 99,12 99,82 96,15 100,60 

100,90 104,40 106,5 100,20 104,10 101,90 101,20 97,76 97,38 

107,00 100,30 102,40 101,50 103,20 101,80 99,14 101,40 105,60 

102,10 100,90 98,43 105,00 101,60 102,70 96,64 95,67 104,00 

109,80 100,80 101,90 101,10 95,36 98,90 100,00 102,40 103,50 

103,00 103,10 101,60 95,42 98,27 97,78 100,10 103,10 105,30 

106,40 103,70 107,00 94,05 95,29 102,00 105,60 104,30 105,80 

106,00 102,90 106,90 101,50 95,93 105,40 102,40 103,30 105,50 

106,10 100,50 102,20 102,30 97,68 104,70 102,90 102,40 102,40 

100,70 100,10 103,20 104,50 94,79 103,70 97,09 102,20 96,47 

102,50 104,60 102,30 97,52 94,52 100,40 105,30 100,50 103,70 

98,72 100,90 97,47 104,70 99,56 95,58 100,50 101,40 102,20 

102,60 104,10 102,00 99,77 103,20 101,50 99,80 104,90 101,60 

102,20 104,50 107,20 104,50 103,90 100,40 105,20 103,20 99,32 

99,26 96,22 101,30 97,48 99,85 94,36 95,77 102,60 103,90 

101,70 99,89 106,60 95,77 100,30 101,30 101,30 101,60 97,98 

104,10 104,50 100,20 98,18 100,80 100,50 96,47 105,70 101,60 

101,30 102,00 106,60 98,58 104,20 104,50 103,90 94,97 103,40 

101,60 101,80 99,87 102,10 96,03 105,30 97,62 105,50 97,45 

96,72 101,80 102,40 103,60 95,11 102,40 104,60 98,79 101,80 

107,20 103,60 101,30 96,53 94,11 103,60 101,70 103,50 103,20 

continua 
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                  continuação 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

99,08 101,20 100,20 99,97 94,24 99,92 100,50 102,90 101,20 

101,40 105,90 102,20 98,93 97,23 95,97 104,10 98,18 103,90 

105,70 102,00 104,60 101,10 97,84 94,85 103,20 96,78 104,50 

102,50 104,60 105,80 103,70 100,50 97,47 98,99 99,10 103,80 

102,50 100,50 99,52 99,42 100,30 95,11 102,70 97,05 103,20 

103,20 105,50 102,00 97,18 101,70 100,20 102,90 99,80 102,70 

101,00 94,70 103,20 101,10 102,70 96,30 99,51 102,70 103,90 

100,70 103,20 98,80 97,81 102,50 97,25 97,11 95,73 99,53 

106,30 99,47 107,70 100,90 93,90 97,73 96,54 100,50 102,20 

104,40 104,90 106,30 100,50 94,50 97,18 99,51 99,50 102,00 

100,40 102,40 103,00 95,01 95,51 94,86 105,80 99,37 103,30 

102,20 101,30 103,40 94,93 94,34 101,30 96,47 102,80 99,15 

106,80 104,30 97,93 94,10 97,89 94,92 94,44 105,50 99,11 

101,40 100,10 102,00 94,62 96,29 95,87 101,90 101,80 104,80 

98,83 105,90 101,80 104,10 101,30 99,64 104,40 98,45 102,30 

103,50 101,50 107,10 95,30 98,63 98,20 102,90 102,40 99,62 

103,60 95,20 100,10 102,70 100,70 102,60 97,68 95,25 100,80 

103,00 101,40 102,10 102,10 103,90 102,30 98,84 97,67 102,40 

104,90 98,39 98,77 103,50 103,80 96,46 99,62 97,45 104,70 

103,00 100,30 102,00 99,50 103,60 98,89 99,29 97,41 104,30 

107,70 100,70 100,80 103,00 102,80 104,00 101,50 103,90 99,14 

104,00 108,30 102,40 98,30 97,26 97,22 99,38 98,92 103,40 

105,60 106,40 102,00 94,28 94,16 97,69 100,30 98,47 96,35 

103,60 104,60 104,20 98,45 95,05 98,04 97,55 101,50 103,70 

100,20 101,80 103,50 94,62 100,30 103,70 100,50 101,00 104,70 

97,80 105,00 102,90 94,50 96,70 105,70 101,00 95,36 103,00 

101,70 107,70 95,72 96,94 95,56 104,10 99,70 97,80 105,80 

97,36 102,00 98,05 102,30 105,30 102,50 96,88 95,36 99,43 

101,50 105,90 99,45 97,83 98,08 103,20 99,55 101,20 98,37 

103,00 100,10 105,10 101,30 101,50 103,30 97,92 96,47 99,64 

103,40 110,70 100,70 103,70 102,40 100,00 104,90 104,00 99,82 

continua 
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Lote 1 Lote 2 Lote 3 

98,28 102,90 109,50 94,68 94,95 102,90 103,50 96,43 102,50 

99,86 107,40 103,50 103,90 101,80 104,10 104,90 101,20 104,40 

99,91 101,70 107,90 103,80 102,50 102,70 99,91 105,40 104,20 

101,50 103,90 104,20 103,40 102,40 101,60 98,89 100,10 103,10 

101,70 100,80 99,13 100,80 100,20 102,70 95,31 99,39 103,50 

102,60 104,60 99,86 107,90 96,90 99,67 102,10 97,42 102,00 

101,50 103,00 99,76 102,10 103,90 95,46 97,40 95,68 104,60 

104,20 107,80 100,40 98,24 96,80 95,21 102,60 100,70 104,10 

99,56 103,00 98,18 102,60 95,92 97,62 101,40 102,40 102,30 

104,20 102,10 103,20 104,40 95,53 98,86 101,50 104,70 102,00 

99,56 104,40 103,60 100,70 94,82 98,62 95,98 104,30 101,60 

98,93 106,40 100,20 103,90 94,69 95,80 103,20 99,14 100,90 

100,80 109,40 104,00 101,40 103,20 99,10 94,97 103,40 100,40 

101,70 99,83 102,50 99,23 95,71 96,90 103,60 96,35 99,22 

95,02 96,19 101,30 98,45 100,30 98,98 105,10 103,70 104,60 

99,50 102,20 97,73 100,50 102,50 94,37 97,63 104,70 102,00 

103,30 100,90 98,32 98,55 99,47 95,95 99,16 103,00 103,60 

97,29 102,50 104,10 97,02 104,10 97,60 104,00 105,80 100,70 

101,00 104,90 93,60 101,20 98,59 96,67 103,60 99,43 97,40 

104,70 102,20 100,30 105,20 103,50 96,02 96,71 98,37 100,40 

103,00 104,30 105,20 98,16 96,45 95,54 103,40 99,64 95,67 

103,80 104,70 101,10 102,80 97,89 95,34 101,80 99,82 99,76 

101,70 104,80 108,70 95,13 102,70 99,48 99,82 102,50 103,30 

101,40 99,11 103,40 100,50 100,10 99,70 104,50 104,40 105,10 

101,60 101,40 104,70 96,67 98,48 102,40 98,03 104,20 95,14 

102,00 104,60 104,60 105,00 98,53 106,80 104,60 103,10 97,94 

105,90 103,40 99,34 103,20 94,75 103,50 100,80 103,50 102,60 

106,70 104,20 104,00 96,26 95,00 104,10 101,00 102,00 102,50 

105,60 104,90 103,10 98,86 97,96 102,20 94,60 104,60 99,27 

103,00 106,80 99,80 102,60 102,30 100,80 104,10 104,10 104,20 

100,90 99,15 101,80 104,60 94,16 95,74 97,43 102,30 103,60 

continua 

          continuação 
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Lote 1 Lote 2 Lote 3 

103,90 100,40 97,97 102,40 97,69 101,50 97,18 102,00 101,70 

104,60 102,20 104,30 102,10 103,90 99,52 97,89 101,60 96,78 

98,95 104,50 103,50 102,40 99,17 100,90 99,11 100,90 96,14 

104,80 99,75 103,40 95,62 97,28 105,70 97,97 100,40 95,45 

102,20 103,60 98,68 103,90 99,17 94,37 95,40 99,22 95,49 

101,20 99,37 103,60 99,60 101,60 105,50 102,30 104,60 100,40 

103,80 102,90 105,80 104,50 100,60 98,42 98,32 102,00 105,10 

106,90 98,34 99,04 101,70 100,20 96,67 105,10 103,60 105,40 

98,90 101,10 98,24 98,28 98,00 103,10 105,40 100,70 101,20 

100,70 101,70 99,87 104,50 99,53 103,3 102,30 97,40 96,57 

101,90 99,99 99,75 98,85 106,40 102,20 101,60 100,40 103,70 

102,90 100,20 103,50 96,33 94,99 98,93 101,70 95,67 101,30 

100,00 100,30 96,64 99,87 99,24 100,30 100,70 99,76 99,64 

104,40 103,80 103,00 101,80 104,30 100,40 99,04 103,30 101,40 

103,90 102,80 104,80 107,30 100,50 101,00 98,36 105,10 101,50 

104,90 100,80 105,50 104,20 101,70 101,80 101,70 95,14 98,93 

97,47 102,00 100,50 99,21 98,70 95,34 100,10 97,94 103,60 

106,30 105,10 108,70 97,22 103,80 102,40 105,30 102,60 104,80 

105,00 102,60 102,70 97,64 101,50 102,60 104,10 102,50 102,60 

105,30 103,20 99,31 97,73 103,40 103,80 105,40 99,27 98,99 

99,31 101,80 99,01 94,14 107,80 99,71 105,20 104,20 105,10 

104,30 100,10 100,60 94,28 103,80 98,55 103,80 103,60 104,90 

108,00 103,00 105,70 93,72 99,91 103,30 102,80 101,70 100,60 

104,90 104,50 106,80 95,82 97,70 97,09 96,06 96,78 104,50 

100,50 106,00 103,10 94,72 97,65 100,80 100,40 96,14 98,65 

101,00 99,15 105,60 95,02 99,88 99,50 97,54 95,45 103,60 

103,20 98,84 103,50 96,43 97,77 99,39 96,37 95,49 106,00 

101,40 103,00 104,30 94,13 104,30 98,46 96,68 100,40 101,40 

105,70 99,62 100,60 95,07 106,10 96,37 104,50 105,10 100,60 

100,40 103,30 104,80 98,71 104,10 98,93 105,70 105,40 97,38 

105,00 104,40 102,80 95,04 100,40 98,68 105,20 101,20 105,60 

continua 

         continuação 
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conclusão 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

101,10 102,30 104,70 97,04 103,30 101,00 104,10 96,57 104,00 

106,10 104,00 103,90 96,45 103,60 98,61 102,90 103,70 103,50 

103,60 103,40 105,50 94,92 102,50 103,90 103,90 101,30 105,30 

102,30 103,00 96,92 94,62 100,60 101,70 104,70 99,64 105,80 

104,20 99,20 99,98 96,26 100,10 101,20 103,30 101,40 105,50 

105,10 103,00 104,90 101,20 106,30 98,88 101,40 101,50 100,20 

106,30 102,30 100,60 94,25 103,40 104,30 102,70 98,93 98,31 

99,61 101,20 100,30 97,19 98,89 97,36 102,40 103,60 97,46 

101,30 103,70 105,90 95,04 101,70 104,50 102,20 104,80 99,64 

103,70 98,91 102,40 95,57 99,90 102,00 95,44 102,60 102,40 

102,20 101,90 106,80 106,30 99,83 101,00 99,64 98,99 104,90 

102,90 95,40 99,51 100,30 103,50 105,20 100,20 105,10 100,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         conclusão 
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15.1 Avaliação da estabilidade, da capacidade do processo, da uniformidade 

de conteúdo (% p/p) de Captopril nos comprimidos 

 

Com referência a uniformidade de conteúdo de Captopril (% p/p) nos 

comprimidos durante o ciclo de compressão, os limites superior (LSC) e inferior (LIC) 

de controles (Figuras 29a, 29b, 29c) foram de, respectivamente, 98,39 e 103,88%. A 

análise dos gráficos de controle das observações individuais e de amplitude móvel 

revelou ausência de causas especiais (atribuíveis) e, portanto, o processo pode ser 

considerado estável.  

 
 

 
  

Figura 29. Gráficos de controle das observações médias (a), amplitude móvel (lb) e 
desvio padrão (c) referente à uniformidade de conteúdo em comprimidos de 
Captopril (25 mg) nos lotes de validação.  
LSL = limite inferior de controle.  
USL= limite superior de controle. 

a) 

b) 

c) 
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Figura 30. Gráficos de probabilidade normal (a); histograma (b); transformação Box-
Cox (c) e da capacidade do processo (d) relativo a uniformidade de conteúdo de 
comprimidos Captopril, nos lotes de validação.  
 

 

A Figura 30a apresenta o resultado do teste Anderson-Darling para a 

avaliação da normalidade dos dados relativos à uniformidade de conteúdo dos 

comprimidos de Captopril. O valor-p < 0,005 (critério de aceitação ≥ 0,05) mostrou 

que a distribuição dos dados para uniformidade da mistura de pós Captopril não 

apresentou distribuição normal. Porém, o histograma (Figura 30b) apresentou 

simetria e a maior frequência dos valores foi observada no centro, com decréscimo 

gradual nas caudas. Além disso, a média e a mediana foram aproximadamente 

iguais, respectivamente, 101,14 e 101,50%. 

A transformação Box-Cox revelou lambda igual a 2 (λ=2) (Figura 30c).  No 

que se refere aos índices de capacidade (Figura 30d), os valores de Cp e Cpk 

foram, respectivamente, 2,05 e 1,80. Tais resultados evidenciaram a 

descentralização do processo em relação à média alvo  (100% p/p),  na faixa 

especificada (85 a 115%). Considerando o valor de CpK, a probabilidade de falha na 

uniformidade de conteúdo foi de 3 em 100 milhões de comprimidos de Captopril. De 
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maneira similar, Alencar et al. (2005) realizaram a  avaliação de processo de 

produção de Glibenclamida 5 mg comprimidos. Os autores revelaram que o 

processo não foi capaz de produzir o medicamento dentro da faixa especificada. O 

índice de capacidade (Cpk) para à uniformidade de conteúdo foi igual 1,038, com 

probabilidade de falha de 0,13%. Dessa forma, a capacidade do processo de 

produção de comprimidos de Captopril (25 mg),  no que se refere a uniformidade de 

conteúdo, foi cerca de 40.000 vezes maior que aquela observada para a 

Glibenclamida. 

Os resultados apresentados para o teste de Anderson-Darling na avaliação de 

comprimidos de Furosemida 40mg (BOTELHO et al. 2011),  revelaram distribuição 

não normal (igual a 0,010) . O método Box-Cox foi usado para transformar os 

valores em distribuição normal (λ igual a 4,5). Os valores transformados foram 

usados para calcular os índices de capacidade do processo, Cp e Cpk iguais a 1,43 

e 1,27, respectivamente. De forma similar, Vissotto (2008), apresentou valores de 

Cp e Cpk iguais a 1,93 e 1,67 para comprimidos de  Dipirona Sódica 500mg. Ambos 

os métodos foram considerados não centrados, porém com valores baixos de não 

conformidade. 

Com relação ao teste de igualdade de variância, o teste de Bartlet  indicou 

valor-p igual a 0,004 (α = 0,05) (Figura 31),  invalidando, dessa forma,  a suposição 

de igualdade de variância.  Tal resultado pode ser justificado pelo elevado desvio 

padrão observado no lote 2 (lado direito) do equipamento de compressão, conforme 

Figura 31. 

Considerando que o  DPR referente ao método no NIR foi de 0,18% e o DPR 

para o processo (média 101,14 ± 3,06%)  foi de 3,03%, pode-se inferir, que 94% da 

variabilidade total observada foi decorrente do processo compressão. 

Essa variabilidade pode ser reduzida pela aquisição de sistema por 

alimentação forçada (automatizada) de maneira a padronizar o abastecimento do 

equipamento e consequentemente as matrizes da compressora.  
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Figura 31. Teste de igualdade de variâncias na uniformidade de conteúdo Captopril 
(%p/p) comprimidos (25 mg). 
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15.2 Determinação nos comprimidos da % (p/v) dissolvida de Captopril e 

avaliação estatística dos resultados 

A Tabela 29 apresenta os resultados do ensaio de dissolução de captopril 

comprimidos, empregando o método por CLAE. Os valores obtidos revelaram o 

atendimento à especificação (% p/v > 80%) pré-estabelecida. (USP, 2008).    

 

 
Tabela 29. Valores (% p/v) de Captopril dissolvido no meio de dissolução 
empregando método por CLAE, nos três lotes de validação de processo. 
 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

I M F I M F I M F 

90,81 102,27 103,37 95,85 104,45 106,92 91,61 96,64 104,42 

101,82 103,98 101,90 97,46 106,48 100,50 92,37 106,54 103,90 

91,21 101,97 100,41 97,20 106,29 101,55 96,92 100,68 98,23 

90,37 98,70 103,51 96,17 99,37 107,63 97,37 101,44 103,77 

92,20 103,92 103,73 91,47 111,42 115,61 99,97 95,98 106,37 

91,79 102,15 101,88 93,85 114,51 107,19 92,92 102,98 106,74 

I   = Início     
M = Meio   
F  = Fim 
 

 

15.2.1 Avaliação da estabilidade e da capacidade do processo para a % (p/v) 

dissolvida de Captopril  

 

A estabilidade do processo foi avaliada por meio de gráfico de controle das 

observações individuais relativas aos locais de amostragem (início, meio e fim do 

processo), da amplitude móvel e do desvio padrão, com valores médios, 

respectivamente iguais a 101,69, 4,74 e 9,35% (Figuras 32a, 32b e 32c).  O limite de 

controle inferior observado foi de 89,09% e, portanto, maior que a especificação (% 

p/v > 80). Além disso, não foram observadas causas especiais, exigência para a 

estabilidade do processo.   
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Figura 32. Gráficos correspondentes a observações médias (a),  amplitude móvel 
(b) diferença entre o maior e o menor valor observado para cada posição  (c) 
referente a % (p/v) de Captopril dissolvido nos lotes de validação.  
LSL = limite inferior de controle.  
USL= limite superior de controle. 
 

 

a) 

b) 

c) 
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Figura 33. Gráfico de probabilidade normal (a); histograma (b); transformação Box-
Cox (c) e gráfico de capacidade do processo relativo à % (p/v) de Captopril 
dissolvida, nos  lotes de validação (d).  
  

A Figura 33a apresenta o resultado do teste Anderson-Darling para a 

avaliação da normalidade dos dados relativos à %(p/v) dissolvida de Captopril. O 

valor-p 0,039 não atendeu ao critério de aceitação (≥ 0,05)  para a suposição de 

normalidade dos dados. No que se refere ao histograma (Figura 33b) esse 

apresentou simetria, enquanto a maior frequência dos valores foi observada no 

centro, com decréscimo gradual nas caudas. Além disso, a média e a mediana 

foram aproximadamente iguais, respectivamente, 101,69% e 102,21%. 

  A transformação Box-Cox revelou lambda igual a 0,04 (Figura 33c).  No que 

se refere aos índices de capacidade (Figura 33d), o valor de CpL foi de 2,19. Esse 

índice refere-se à capacidade do processo relativa ao limite inferior de especificação. 

Nesse caso específico, a característica avaliada % (p/v) dissolvida de Captopril 

apresenta valor de especificação apenas para o limite inferior (% p/v > 80). A 

probabilidade de falha para esse índice de capacidade é de zero por milhão. 
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Figura 34.   Teste de igualdade de variância (a) e gráfico de resíduos relativos à % 
(p/v) de Captopril dissolvido nos lotes de validação: probabilidade normal; dispersão 
dos resíduos; histograma; resíduos versus ordem de observação (b). 
 

 

Com referência a análise de variância os pressupostos relativos à  

normalidade (Teste de Anderson-Darling) e a homogenenidade das variâncias foram 

avaliados conforme Figuras 33a e  Figura 34a, respectivamente. O teste de Bartlet 
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revelou valor-p de 0,078 (α igual a 0,05). Dessa forma, foi comprovada a igualdade 

de variância da % (p/v) dissolvida de Captopril nos comprimidos para cada posição 

(início, meio e fim) do processo, nos lotes de validação.  

Com relação aos resíduos, a suposição de normalidade foi verificada por meio 

do gráfico de probabilidade normal e pelo histograma (Figura 34b). No que se refere 

à variância, os valores dos resíduos não foram alterados em função da % (p/v) 

dissolvida de Captopril. Nesse caso, pode-se inferir que a variância permaneceu 

constante dentro da faixa de concentração avaliada (Figura 34b). 

A análise de variância (ANOVA) revelou efeito significativo da posição de 

amostragem dos comprimidos (início, meio e fim do processo) na % (p/v) dissolvida 

de Captopril no meio de dissolução (α=0,05, valor-p igual zero). No que se refere ao 

lote, não foi observado efeito significativo (valor-p igual a 0,610). Dessa forma, os 

lotes não apresentaram diferença significativa na % (p/v) dissolvida de Captopril 

(Tabela 30). A estimativa dos componentes de variância indicou que a variabilidade 

atribuível à posição foi de 63,23% do total da variabilidade observada (Tabela 31). 

Tal variabilidade pode ser justificada em função da alimentação manual da máquina 

compressora, em especial, no início do processo. Essa forma de abastecimento do 

funil de alimentação pode apresentar eficiência menor quando comparada ao 

abastecimento automatizado. Dessa forma, esse resultado permitiu fundamentar 

decisão relativa ao investimento para aquisição de sistema automatizado para 

alimentação do funil da máquina de compressão.  

 Segundo Botelho et al. (2011), o teste de Anderson-Darling foi utilizado na 

avaliação da % (p/v) dissolvida de Furosemida 40mg (AD igual a 0,006), 

confirmando distribuição não normal. Os dados transformados (método Box-Cox,  λ 

= 5) foram utilizados para calcular Cp e Cpk, que corresponderam á 3,46 e 2,29, 

respectivamente. A descentralização dos dados foi justificada pelas variações no 

processo produtivo de 40,34 % e pelos resultados de variações de 17,23 % referente 

a quantidade  de amostras coletadas.  Os valores de capacidade encontrados por 

Vissoto et al. (2008), referente à % (p/v) dissolvida de Dipirona Sódica 500mg 

comprimidos  (igual a 2) foram valores estimados, pois o uso do sistema de medição 

foi considerado inadequado. Em consequência disso, não foi possível evidenciar a 

normalidade da distribuição dos dados. 
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Tabela 30.  Análise de variância para a % (p/v) dissolvida de Captopril no meio de 
dissolução versus  lote e calha. 
 

Fontes de  

Variação 
GL SQ MQ F Valor-p 

Lote 2 164,1526 82,0763 0,538 0,610 

Calha 6 914,9624 152,4937 211,318 0,000 

Erro 45 606,3333 13,4741   

Total 53 1685,4483    

  GL: Grau de Liberdade; SQ: Soma dos Quadrados; MQ: Quadrados médio; F: teste-F; Valor-p 
 

 

Tabela 31. Estimativa de componentes de variância na determinação da % (p/v) 
dissolvida de Captopril.  
 

Fontes de 

 Variação 

Componentes  

da variância 

% do 

Total 

Desvio  

Padrão 

Lote -3,912* 0,00 0,000 

Calha 23,170 63,23 4,814 

Erro 13,474 36,77 3,671 

Total 36,644  6,053 
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16. CONCLUSÃO 

 

 

A espectrometria no infravermelho próximo associada ao método de 

calibração multivariada PLS, regressão por mínimos quadrados parciais, permitiu o 

desenvolvimento de metodologia para a avaliação quantitativa de Captopril na 

mistura de pós e em comprimidos. Os modelos adequados no que se refere à 

previsão das respostas foram obtidos empregando espectro inteiro (full-spectrum) e 

sem pré-tratamento.  

 Na validação do método para a determinação da uniformidade de Captopril na 

mistura de pós e da uniformidade de conteúdo em comprimidos, as características 

de desempenho avaliadas apresentaram conformidade com as especificações pré-

estabelecidas pelos órgãos regulatórios. Porém, o método no NIR para a 

determinação da uniformidade de conteúdo em comprimidos apresentou precisão  

maior no método.  

 A precisão intermediária relativa aos diferentes analistas revelou a 

necessidade de acessório para medição in line do processo. O método no NIR 

apresentou características de desempenho satisfatórias de acordo com os 

compêndios oficiais. Portanto, o método pode ser considerado validado. 

A comparação desse método com o de referência revelou as seguintes 

vantagens: reduzido tempo de análise, não destruição da amostra, maior amplitude 

de amostragem, ausência de resíduos decorrente de sua aplicação e possibilidade 

de avaliação in line ou on line do processo. 

 Com referência à análise de risco exploratória para avaliação do processo 

produtivo, a ferramenta FMEA permitiu estabelecer método de decisão sistemático 

visando o conhecimento dos riscos ao paciente decorrentes de falhas do processo. 

Além disso, tal ferramenta possibilitou maior conhecimento relativo à exposição 

desses riscos e, consequentemente, permitiu melhorar as decisões reduzindo 

possíveis subjetividades relativas aos riscos.  

 A adoção de ferramentas estatística e de qualidade na avaliação do processo 

produtivo permitiu compreender as fontes de variação do processo assim como 

estimar sua probabilidade de falha. No caso da etapa da mistura de pós, a 

variabilidade relativa à análise da uniformidade de Captopril (% p/p) empregando 
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método no NIR correspondeu a 95% da variabilidade total observada, demonstrando 

descentralização do processo.  

 Na etapa de compressão, a avaliação do peso médio dos comprimidos, assim 

como, da uniformidade de conteúdo e % (p/v) dissolvida de Captopril revelou 

reduzida probabilidade de falha do processo sendo o índice de capacidade (Cpk) de 

1,94, 1,80 e 2,19, respectivamente. No que se refere ao ensaio para a determinação 

da % (p/v) dissolvida de Captopril, a posição de amostragem (início, meio e fim) foi 

considerada fonte de elevada variabilidade (variância estimada igual a 63,23%) no 

processo. A análise de variância hierárquica permitiu evidenciar e compreender as 

fontes de variação do processo. Além disso, a utilização de tal ferramenta auxiliou 

na tomada de decisão relativa a investimentos na automatização da alimentação do 

equipamento de compressão.  

 Avaliação da estabilidade e capacidade do processo permitiu entender as 

fontes de variação, detectar a presença e o grau dessas variações, entender o 

impacto da variação no processo e controlar a variação de forma proporcional ao 

risco representado no processo e no produto. 

 O uso de ferramentas da qualidade (FMEA) e tecnologia analítica de processo 

(PAT) permitiu a detecção de falhas e a identificação da variabilidade do processo. 
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ANEXO A 

 

 

 Equações envolvidas nos cálculos estatísticos relativos à determinação 

dos índices de capacidade do processo que levam em consideração o desvio 

padrão. 

Os índices de capacidade (PEARN; CHAN; WU, 2006) foram 

determinados para avaliação da capacidade do processo de fabricação de 

Captopril empregando as seguintes fórmulas: 
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Onde: 
LSE  = limite superior de especificação 
LIE  = limite inferior de especificação 
µ     = média do processo 
σ     = desvio padrão  

 

 O Cp considera como a taxa de tolerância à variação do processo, não 

considera as causas especiais dos dados. Quanto maior o índice, menos 

provável que o processo esteja fora das especificações.  

 O Cpk considera a centralização do processo. É o ajuste do índice Cp 

para uma distribuição não centrada entre os limites de especificação. É 

sensível as causas especiais dos dados. 
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ANEXO B 

 

 

Para a determinação da calibração do equipamento NIR é necessário 

calcular os valores do erro padrão estimado ou erro de calibração padrão e o 

erro de validação padrão ou também, erro de previsão padrão. 

 

 

( )( ) 2
1

2
*1: ∑ −− BIASyxNSEPSEE nn   

 
 
Onde: 

SEE = Standard Error of Estimation / Erro Padrão Estimado 
SEP = Standard Error of Prediction / Erro de Previsão Padrão) 

 

O erro padrão é calculado em função do número de fatores. SEE diminui 

a cada fator adicional, mas após certo número de fatores o SEP começa a 

aumentar. O esperado é que os valores de SEE e SEP sejam os menores 

possíveis. 
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ANEXO C 

 

 

A relação entre SEE (Erro Padrão Estimado) e o SEP (Erro Padrão Previsto) é 

expressa pela consistência.  A seleção dos fatores ou variáveis latentes, se feita 

corretamente, demonstrará uma diferença não significativa entre SEE e SEP. O valor 

de consistência deve ser o mais próximo possível a 100.  

 

( ) 100×= SEPSEEiaConsistênc  
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ANEXO D 

 

 

Para a determinação do coeficiente de correlação que é o nível de 

relação entre duas variáveis, os resultados dos testes deverão ser tratados.  

 O critério mínimo aceitável do coeficiente de correlação (R) deve ser 

igual a 0,99. 

Para o cálculo do valor de R e R2, utiliza-se a seguinte função no 

Software Microsoft Excel (RQUAD):  

 O RQUAD retorna o quadrado do coeficiente de correlação do momento 

do produto de Pearson através dos pontos de dados em valores conhecidos de 

y e valores conhecidos de x. A equação para o coeficiente de correlação do 

momento do produto Pearson, R, é: 

 

 

( )( )

( ) ( )∑∑
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−−

−−
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2
2

yyxx
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r  

 
 
 

Onde: 
x e y : médias das amostras  
x  e y : valores conhecidos da amostra. 

 

Os resultados podem ser observados experimentalmente e 

matematicamente. 
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ANEXO E   

 

 

O valor de BIAS é o desvio médio sistemático entre o método de 

referência e os valores NIR. Portanto, deve ser o mais próximo possível de 

zero.  

 

( )∑ −∗= ynxnNSetBIASValidation 1  
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ANEXO F 

 

 

O teste de Durbin-Watson (MARK et al., 2002) foi desenvolvido por 

Durbin e Watson.  É a estatística para detectar a presença de autocorrelação 

(relação entre os valores separados entre si por um intervalo de tempo 

determinado) em resíduos (erros de previsão) a partir de uma análise de 

regressão. É conhecido como: 

 

 

 

 

A equação refere-se a razão entre a soma das diferenças quadráticas 

dos sucessivos resíduos e a soma do quadrado dos resíduos.  
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ANEXO G 

 

 O teste de Anderson-Darling é realizado para testar se uma amostra de 

dados vieram de uma população com uma distribuição específica. Leva em 

consideração as caudas. Faz uso da distribuição específica no cálculo dos 

valores críticos, com a vantagem de permitir um teste mais sensível. 

O teste de normalidade Anderson-Darling foi efetuado para verificar a 

probabilidade normal dos dados.  

 

 

 

Onde: 

φ  = função de distribuição normal acumulada . Se A exceder o valor crítico de 0,752, o 
nível de significância de 5% rejeita que a distribuição seja normal. 

� = tamanho da amostra. 
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ANEXO  H 

 

Para os dados primários que não apresentaram distribuição normal, 

quando submetidos ao teste de normalidade Anderson-Darling, foi efetuada a 

transformação dos mesmos empregando a abordagem gráfica e analítica do 

Box- Cox (para resolver problema de estimação de regressões não lineares)  

(MONTGOMERY, 2004). A métrica de transformação selecionada refere-se a: 

 

( ) ( ) λλ
/1−= YYT  

 

Onde: 
���� = dado transformado 
� = resposta da variável 
� = parâmetro transformado, sendo para � = 0, o logaritmo dos dados. 
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 ANEXO I 

 
 
Teste de Bartlett 

 O teste de Bartlett é utilizado para testar as amostras de populações 

com variâncias iguais, chamada homocedasticidade ou homogeneidade das 

variâncias. O teste foi usado para testar a hipótese nula H0, onde todas as 

variações da população são iguais, contra a alternativa que pelo menos duas 

são diferentes. Considerando k o número de amostras e �� o tamanho e 

variância da amostra. (BARTLETT, 1937). 

 

 

 

Onde:  

        

  

= estimativas conjuntas para a variância  
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ANEXO J 

 

 

Equações aplicadas aos cálculos estatísticos da ANOVA relativo à 

análise de variância das médias entre k populações. 

O teste relativo à análise de variância das médias (ANOVA) entre k 

populações pode ser expresso como: 

 

�� :  �� =  �   = . . . =  �" 

 

No Programa Minitanb® o valor de p é empregado como menor valor que 

levaria à rejeição da hipótese nula     �� .
  

Se o valor p≤ 0,05, para # = 0,05 ( nível de significância de 5%), então 

rejeita-se ��  ( hipótese de igualdade das médias). 

 



210 

 

 
 

ANEXO K 
 

 

Equações envolvidas nos cálculos estatísticos dos limites de controle 

(superior e inferior) apresentados sob as formas de gráficos de controle das 

observações individuais, de amplitude e de amplitude móveis. 

Os limites de controle relativos aos gráficos das observações individuais 

��̅� foram calculados empregando as seguintes equações: 

RAxLSC
.2

+=
 

Linha central = �̿ 

RAxLIC
.2

−=  

Onde: 

&   = constante que se encontra tabulada em função do tamanho de amostra 
(MONTGOMERY, 2004) 

�̿  = média geral do processo, ou seja, média dos três lotes avaliados 
'( = amplitude média dos lotes avaliados 
)*�  = Limite Superior de Controle 
)+�  = Limite Inferior de Controle 
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Em alguns casos, além do gráfico �̅, a variabilidade do processo foi 

avaliada por meio dos valores das amplitudes amostrais '( plotados em gráfico 

de controle das amplitudes móveis '(, cuja fórmula dos limites de controle está 

apresentada abaixo: 

 

RDLSC
.4

=
 

Linha central = '( 

RDLIC .
3

=  

 
 
 

Onde: 
,-  � ,. = constantes que se encontram tabuladas em função do tamanho de amostra 
(MONTGOMERY, 2004) 
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ANEXO L 

 

Soma dos Quadrados para análise de variância (informa se há diferença 

entre as médias) com iguais tamanhos de amostra em cada tratamento são: 

 

*/0    = 1 1
2

345

6

�45
7�3      − 7 

9  

 

*/0:;0;<=>0�? =  1 7� 

�
6

�45
− 7.. 

9  

 

A soma dos quadrados dos erros é obtida por subtração como: 

STRATAMENTOTE SQSQSQ −=   

 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 

F0 

Tratamentos */0@6A6BC2ADE � − 1   G/0@6A6BC2ADE G/0@6A6BC2ADE
G/=

 
Erro  */=  � � � − 1� G/=  

Total */0        �� − 1  

Fonte: Montgomery (2004) 

 

Média quadrática do erro: 

G/= =    */=
��� − 1� 
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ANEXO M 

 

 A função de X-PRESS resume a intensidade dos valores, que são 

deixados após a reconstrução com cada fator (diferença entre espectro pré-

tratado e o espectro reconstruído). Os principais fatores devem ser definidos no 

ponto em que nenhuma mudança significativa no X-PRESS valor pode ser 

determinado. 

 Valor residual X-PRESS (Predicted Residual Error Sum Square of Spectra X) é 

calculado pela equação: 

 

( )2∑ −= ynxnPRESS  
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ANEXO N 
 

Tabela Durbin-Watson: Modelos com intercepto 

 

Continua 
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conclusão 

 

 


