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RESUMO. Técnicas estatísticas podem ser excelentes para demonstrar o grau de segurança requerido por
um processo farmacêutico, especificamente na validação. O objetivo deste trabalho foi utilizar ferramen-
tas do controle estatístico de processo (CEP) para estudar e validar retrospectivamente o desempenho da
etapa de compressão do processo de produção de formas farmacêuticas sólidas do LAFEPE® (Recife - PE,
Brasil) bem como verificar a estabilidade estatística do processo utilizando dados históricos da produção
de 2003 do medicamento anti-diabético, glibenclamida comprimidos 5 mg. Os resultados apontam para
uma forma objetiva de demonstrar o alto grau de segurança requerida para este tipo de processo.
SUMMARY. “Use of Statistical Process Control to Evaluation of the Stability and Validationo of the Compres-
sion Phase of Pharmaceutical Solids Forms”. Statistical analysis is an excellent alternative to establish the degree
of security required for a process. The objective of this work was to use statistical process control (SPC) tools to
study and validate, retrospectively, the performance of the stage of compression of the process of production of
solid pharmaceutical forms of the LAFEPE® (Recife-PE, Brazil), as well as to verify the statistical stability of
the process using historical data of the year 2003 of the anti-diabetic medicine, glyburide tablets 5 mg. The re-
sults point out to a straight way of demonstrating the high degree of security required for this type of process.

INTRODUÇÃO
A atenção rigorosa aos requisitos de Boas

Práticas de Fabricação (BPF) de medicamentos
tem colocado as empresas sob uma vigilância
constante no que concerne aos seus sistemas de
qualidade. As BPF são aplicáveis a todas as ope-
rações envolvidas na fabricação de medicamen-
tos, e o cumprimento das BPF está dirigido pri-
meiramente para a diminuição dos riscos ine-
rentes a qualquer etapa da produção de uma
entidade farmacêutica, os quais não podem ser
detectados através da realização dos ensaios nos
produtos acabados 1.

A validação dos processos é um dos requisi-
tos de boas práticas de fabricação. Trata-se de
um ato documentado que atesta que qualquer
procedimento, processo, equipamento, material,
operação, ou sistema realmente conduza aos re-
sultados esperados, assegurando a produção de

lotes uniformes que atendem às especificações
requeridas pelo produto. A validação retrospec-
tiva envolve a verificação da experiência passa-
da de produção, assumindo-se que a compo-
sição, procedimentos e equipamentos permane-
cem inalterados. O aproveitamento eficaz da in-
formação disponível em dados históricos de
produção possibilita uma maior compreensão
dos processos e, consequentemente, uma me-
lhor atuação sobre os mesmos. 

Uma das formas mais práticas de validação
de processo, é o teste final do produto com ex-
tensão maior do que a requerida pelo controle
de qualidade de rotina. Numa abordagem
baseada na análise dos dados históricos todos
os dados disponíveis referentes a um número
de lotes são combinados e analisados em con-
junto. Caso a produção esteja sendo desenvolvi-
da sem dificuldades durante o período prece-



427

acta farmacéutica bonaerense - vol. 24 n° 3 - año 2005

dente à validação, os dados dos testes em pro-
cesso e dos testes finais do produto devem ser
compilados e avaliados estatisticamente. Os re-
sultados podem indicar se o processo se encon-
tra sob controle ou não 1,2.

O monitoramento contínuo da variabilidade
dos processos tem sintonia com os modernos
sistemas de qualidade e com o novo modelo de
boas práticas de fabricação para indústria far-
macêutica, recentemente instituídas pelo FDA
(Food and Drug Administration) dos Estados Uni-
dos conhecidas como “The Pharmaceutical cGMPs
for the 21st Century: a Risk-Based Approach”. O
Controle Estatístico do Processo (CEP) é uma
poderosa coleção de ferramentas de resolução
de problemas útil na obtenção da estabilidade
do processo e na melhoria da capacidade atra-
vés da redução da variabilidade e que o qualifi-
ca, também, para monitoramento on-line da
qualidade de medicamentos.

Muito pouco se tem publicado sobre apli-
cações industriais de controle estatístico de pro-
cesso. Algumas raras experiências são devotadas
a indústria alimentícia 3,6. Para processos far-
macêuticos estas são ainda mais raras. O objeti-
vo deste trabalho foi utilizar ferramentas do
controle estatístico de processo para estudar e
validar retrospectivamente a performance da
etapa de compressão do processo de produção
de formas farmacêuticas sólidas do Laboratório
Farmacêutico do Estado de Pernambuco S/A-LA-
FEPE (Recife - PE, Brasil) bem como verificar a
estabilidade estatística do processo utilizando
dados históricos da produção de 2003. 

CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO
(CEP)

O Controle Estatístico do Processo (CEP) po-
de ser descrito como um conjunto de ferramen-
tas de monitoramento on-line da qualidade.
Com tais ferramentas, consegue-se uma des-
crição detalhada do comportamento do proces-
so, identificando sua variabilidade e possibilitan-
do seu controle ao longo do tempo, através da
coleta continuada de dados e da análise e blo-
queio de possíveis causas especiais, responsá-
veis pelas instabilidades do processo em estudo.

As cartas ou gráficos de controle são as fer-
ramentas principais utilizadas no controle esta-
tístico de processo e têm como objetivo detectar
desvios de parâmetros representativos do pro-
cesso, reduzindo a quantidade de produtos fora
de especificações e os custos de produção. Sua
utilização pressupõe que o processo seja estatis-
ticamente estável, isto é, não haja presença de

causas especiais de variação ou, ainda e de ou-
tra forma, que as sucessivas amostragens repre-
sentem um conjunto de valores independentes
ou não correlacionados. Este pressuposto quase
sempre não é atendido e muitas vezes leva à
utilização das cartas de controle com limites ina-
dequados e com a freqüente ocorrência de alar-
mes (pontos fora ou próximos aos limites da
carta) sem que, necessariamente, representem a
presença de uma causa especial.

Na estratégia do CEP, processos são contro-
lados efetuando-se medições de variáveis de in-
teresse em pontos espaçados no tempo e regis-
trando os resultados em cartas de controle. É
usual monitorar tanto o valor médio das variá-
veis quanto a sua variabilidade. O controle da
média do processo ou é usualmente feito atra-
vés da do gráfico de controle para médias, ou
gráfico de x. A variabilidade do processo pode
ser monitorada tanto através do gráfico de con-
trole para o desvio padrão, chamado gráfico S
como pelo gráfico para a amplitude, chamado
gráfico R. A diferença básica entre os gráficos S
e R é que o primeiro se aplica a casos onde o
número de amostras é moderadamente grande
7, por exemplo n>10. Exemplificando melhor a
função de cada gráfico, observa-se que através
do gráfico de x, monitora-se a variabilidade en-
tre amostras e através do gráfico de S monitora-
se a variabilidade dentro da amostra. As cartas
de controle clássicas, também conhecidas como
cartas de controle de Shewhart, são gráficos
temporais que apresentam os valores de me-
dição da variável de interesse no eixo vertical e
os pontos no tempo nos quais as medições são
efetuadas no eixo horizontal e que são interpre-
tados em função de linhas horizontais, chama-
dos de limite superior de controle (LSC), linha
média (LM) e limite inferior de controle (LIC)
dados pelas equações [1], [2] e [3] para o gráfico
da média e [4], [5], e [6] para o gráfico dos des-
vios.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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desvio padrão médio do processo, dados res-
pectivamente pelas equações [7], [8] e [9], n é o
tamanho da amostra e c4, B3 e B4 são fatores ta-
bulados que dependem de n7 e m é o número
de pontos utilizados na construção do gráfico
de controle.

[7]

[8]

[9]

Observa-se das equações acima que, tanto
os limites do gráfico de controle da média como
os limites do gráfico de controle dos desvios,
dependem da variabilidade do processo repre-
sentada por s. 

Quando se utilizam gráficos de controle de
medidas individuais, o desvio padrão (s ou s) é
substituído pela amplitude móvel (MR) definida
pela equação [10].

MRi = |xi - xi–1|                                  [10]

Para estes gráficos, os limites de controle são
calculados com base nas equações [11] a [16].
Nestas, o formato das equações é similar, substi-
tuindo o desvio padrão médio pela média das
amplitudes móveis, fazendo n=1 o que implica
na mudança dos fatores de correção c4, B3 e B4
por d2, D3 e D4 também tabulados 7. 

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Interpretação da Estabilidade e
Capacidade do Processo

A análise dos gráficos de controle permite
que se determine se um dado processo é está-

vel, ou seja, se não há presença de causas espe-
ciais de variação atuando sobre o mesmo. Para
um processo ser considerado estatisticamente
estável, os pontos nos gráficos de controle de-
vem distribuir-se aleatoriamente em torno da
linha média sem que haja padrões estranhos do
tipo, tendências crescentes ou decrescentes, ci-
clos, estratificações ou misturas, pontos fora dos
limites de controle 8.

Quando dados históricos de produções pas-
sadas são utilizados é costume tratar os limites
obtidos como limites de controle tentativos. Eles
nos permitem determinar se o processo estava
sob controle quando as amostras foram selecio-
nadas. Se todos os pontos caem dentro dos limi-
tes de controle e não se observa qualquer com-
portamento sistemático destes pontos no gráfi-
co, então pode-se concluir que o processo esta-
va sob controle no passado e que os limites de
controle tentativos são apropriados para contro-
le atual ou futuro da produção. Este foi o caso
do presente trabalho.

Considerando a hipótese de um ou mais va-
lores de x ou S (ou MR) figurem fora dos limite
de controle tentativos tem-se que tais limites
não devem ser significativos para produções
atuais e futuras uma vez que foram obtidos de
um processo fora de controle. Logo, tais limites
devem ser revistos. Isso é feito examinando ca-
da um dos pontos fora de controle à procura de
uma causa especial não aleatória. Se tal causa é
identificada, o ponto é descartado e os limites
de controle tentativos são recalculados, usando
apenas os pontos restantes. Os pontos restantes
são em seguida reexaminados. Prossegue-se
com este processo até que todos os pontos este-
jam sob controle, quando os limites de controle
tentativos são adotados como limites para uso
atual.

Quando se utilizam dados históricos, nem
sempre é possível que se identifique a presença
de causas especiais para um ponto fora de con-
trole, ou, de outra forma, é pouco provável que
a procura de uma causa especial para cada um
dos pontos fora de controle tenha sucesso. Nes-
te caso, ou elimina-se o ponto tal como se uma
causa especial estivesse presente, ou retém-se o
ponto tomando os limites de controle tentativos
como apropriados para uso atual. No entanto,
se poucos são os pontos fora de controle, a
adoção desta alternativa não resultará em dis-
torções significativas do gráfico de controle 7.

A relação entre os níveis de variabilidade do
processo em relação às exigências de especifi-
cação é feita através da análise da capacidade
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do processo. A verificação da capacidade do
processo em atender com segurança as especifi-
cações foi demonstrada pelo cálculo do parâme-
tro Cpk definido pela equação [17], [18] e [19]. Tal
parâmetro representa a razão entre a tolerância
da especificação e a dispersão total do processo.

Cpk = min[Cpi, Cps] [17]

[18]

[19]

O índice Cpk avalia a distância da média do
processo aos limites da especificação, tomando
aquela que for menor, e, portanto, mais crítica
em termos de chances de serem produzidos
itens forma de especificação. Se Cpk >1 temos
um processo capaz. Alguns autores 7 recomen-
dam, para processos existentes e para parâme-
tros críticos do processo, que o Cpk mínimo pa-
ra o processo deva ser 1,45, podendo assumir
valores de 1,60. Em anos recentes, muitas com-
panhias adotaram critérios para avaliar seus pro-
cessos que incluem índices de capacidade do
processo bem rígidos. Por exemplo, o programa
“seis-sigma” patrocinado pela Motorola exige es-
sencialmente que, quando o processo está sob
controle, não estará a mesmos de seis desvios-
padrão do limite de especificação mais próximo,
isto é que Cpk seja no mínimo 2,0 7,8. Outros au-
tores 2 consideram que o Cpk mínimo a ser ado-
tado na etapa de validação de umn processo
farmacêutico como sendo 2,0, porém, admitem
que tal rigor é desnecessário, uma vez que du-
rante as operações de rotina a variabilidade dos
processos é bem maior que aquelas obtidas no
estágio de validação quando normalmente se
utiliza análise de três lotes. No presente trabalho
utilizamos um critério intermediário de Cpk míni-
mo de 1,33 por tratar-se de processo recente-
mente implantado na unidade industrial em es-
tudo. Este valor representa uma probabilidade
de falhas, de não se atender as especificações
do produto, de 63 unidades em um milhão de
unidades produzidas, ou 63 ppm.

MÉTODOS
Dentre os medicamentos produzidos na uni-

dade industrial em estudo, foi escolhido o pro-
duto glibenclamida na forma de comprimidos
simples contendo, além do fármaco glibenclami-
da, os excipientes, celulose microcristalina 102,
dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódi-

ca, lactose (spray-dried) e estearato de magné-
sio. O critério de escolha do produto baseou-se
no medicamento de mais baixa dose do elenco,
uma vez que, nestes, as variações permitidas
pela especificação do produto e pelo processo
são mais estreitas e levam a um processo certa-
mente de mais difícil controle. A Tabela 1 apre-
senta as especificações do produto acabado.

Parâmetro Especificação

Peso Médio 160 mg+7,5%

Dureza 4 a 7 Kgf/cm2

Friabilidade < 2%

Teor 90 a 110%

Uniformidade de Conteúdo 85 a 115%

Dissolução > 80% / 60 minutos

Tabela 1. Parâmetros de Qualidade do Medicamento
Glibenclamida

O medicamento é obtido por um método de
compressão direta, sendo que todo o processo
de produção consiste basicamente de uma etapa
de ajuste da granulometria dos pós (tamização)
componentes da formulação, seguindo-se uma
etapa de mistura dos pós em misturador tipo
“V” e, por fim, a compressão. A compressão de-
senvolveu-se em três máquinas compressoras
manuais da marca LAWES, uma no modelo
25PSC de 25 punções com capacidade nominal
de 750 comprimidos por minuto e duas máqui-
nas modelo 50 PSC de 50 punções com capaci-
dade de 1500 comprimidos por minuto. 

Foram estudados os dados de 24 lotes do
medicamento glibenclamida produzidos no ano
de 2003, cada lote de tamanho nominal de
1.200.000 comprimidos, o que eqüivale a cerca
de 28.800.000 de unidades produzidas. Foram
utilizadas observações de controle do processo
relativo aos parâmetros peso médio, dureza,
friabilidade, teor, uniformidade de conteúdo e
dissolução dos comprimidos ao longo do tem-
po, utilizando metodologias farmacopéicas es-
pecíficas 9,10 e validadas. Tendo em vista a dinâ-
mica do processo e em função da complexidade
de cada metodologia utilizada na aferição de ca-
da parâmetro, alguns dados foram obtidos mais
fácil e frequentemente, como foi o caso do peso
médio dos comprimidos, os quais foram amos-
trados e analisados de 1 em 1 hora, proporcio-
nando cerca de 23 amostras por lote produzido.
Nos demais parâmetros, cada lote produzido foi
avaliado mediante a análise de amostra única. 

Como ferramenta para tratamento dos dados
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foi utilizado o pacote computacional  STATISTI-
CA® (STATSOFT)11 nos módulos: Quality Control
Charts e Time Series Analisys/Forecasting.

Para construção das cartas de controle, fo-
ram utilizados dados de 24 lotes visando avaliar
o estado de controle do processo e obtenção
dos limites de controle do mesmo para utili-
zação dos mesmos nas produções futuras. As
produções subsequentes serão avaliadas já em
função dos limites de controle tentativos obtidos
com os lotes aqui estudados.

A estabilidade e a conseqüente previsão de
causas especiais atuando sobre o processo foi
verificada pela disposição dos pontos nos gráfi-
cos de controle, seja analisando a presença des-
tes dentro dos limites, seja por apresentar algu-
ma disposição sistemática não aleatória em tor-
no da média. A capacidade do processo foi ava-
liada em função do índice Cpk obtidos para to-
das as variáveis do processo a partir dos parâ-
metros dos gráficos de controle anteriores, sem-
pre que estes estiveram sob controle. 

RESULTADOS
Avaliação do Peso Médio

Nas Figs. 1 e 2 apresenta-se as cartas de con-
trole para o desvio padrão e para as médias dos
pesos médios dos comprimidos de todos os lo-
tes estudados. Esta variável foi determinada a
partir da média de 10 comprimidos coletados na
freqüência de 1 em 1 hora ao longo de cada lo-
te, perfazendo uma média de 23 amostras por
lote. Nestas figuras, cada ponto, representa a
média do peso dos comprimidos (ou do desvio
padrão do peso médio) das 23 médias amostra-
das ao longo de cada lote. Observa-se que a
média geral do processo de 160,415 mg, está le-
vemente descentralizada do valor nominal de
160 mg e que o desvio padrão médio do pro-
cesso foi de 2,79431 mg. e que, em ambas, to-
dos os pontos estão dentro dos limites de con-
trole, isto é, entre 158,667 e 162, 163 mg, o que
sugere uma situação de controle estatístico para
esta variável, ou de outra forma, um processo
estável. Na Figura 2, além do limites de controle
situados em 3 desvios-padrão em torno da mé-
dia, estão marcados, com a letra w (warnings),
outros limites, aqui chamados de alerta, e situa-
dos em 2 desvios padrão ou além destes, com a
finalidade de observar mais detalhadamente a
disposição dos pontos do gráfico e consequen-
temente a presença de algum comportamento
sistemático do processo. Analisando esta figura,
observa-se que, apesar dos limites de controle
não terem sido excedidos, a disposição dos

pontos no gráfico de controle das médias apre-
senta, uma seqüência de 6 lotes (11 a 16) com
tendência crescente e 4 de 5 lotes (2 a 6 e 14 a
18) estão dentro do limite dois sigma ou além
destes, o que pode representar um comporta-
mento sistemático ou a presença de uma causa
não aleatória atuando sobre o processo. 

A análise dos gráficos de controle pela dis-
posição dos pontos dentro dos limites de con-
trole, nem sempre permite a detecção de toda e
qualquer causa especial atuando sobre o pro-
cesso e restringe sua simplicidade de análise
quando em relação somente aos limites de con-
trole. De certa forma, a observação de uma de-
terminada seqüência de pontos do tipo, padrões
cíclicos, mistura (pontos muito próximos dos li-
mites de controle), deslocamento da média do
processo, tendências (crescentes ou decrescen-
tes) são mais fáceis de serem reconhecidas e as-
sociadas a uma causa especial. Porém, é possí-
vel que ocorram discordâncias sobre se uma se-
qüência de pontos deve ou não ser considerada
como uma causa especial. além de distribuídos
aleatoriamente em torno da média 7.

Figura 1. Gráfico de Controle dos Desvios (S) para
Peso Médio dos Comprimidos.

Figura 2. Gráfico de Controle das Médias dos Pesos
Médios dos Comprimidos.
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Considerando que o processo esteve atuan-
do sob controle estatístico para a variável peso
médio dos comprimidos, obtiveram-se os índi-
ces de capacidade do processo para o controle
de pesos, utilizando as equações 17, 18 e 19
apresentada na seção anterior. O valor do índice
Cpk foi de 1,381, uma vez que o cálculo dos ín-
dices unilaterais resultaram em 1,481 (inferior) e
1,381 (superior). Estes números indicam que o
processo é capaz, uma vez que Cpk > 1,33 atin-
gindo a segurança requerida.

Avaliação da Dureza
Todas as variáveis do processo, exceto peso

médio, foram avaliadas através de cartas de con-
trole das médias individuais o que é conseqüên-
cia das demais variáveis terem sido avaliadas,
em cada lote, através de uma amostra única, ou
seja n=1. Para estes casos a carta de controle do
desvio-padrão foi substituída pela carta de con-
trole da amplitude móvel. 

O comportamento da dureza dos comprimi-
dos está apresentado nas Figs. 3 e 4 represen-
tando respectivamente o gráfico da amplitude e
da média para a variável.

Na Fig. 3 observa-se que todos os pontos es-
tiveram dentro dos limites de controle, indican-
do uma pequena variabilidade dentro de cada
amostra. Já na Fig. 4, observa-se uma grande va-
riabilidade da média do processo uma vez que
vários pontos se apresentaram fora dos limites
de controle. Devido a esta extensa variabilidade,
o cálculo dos limites de controle superior (8,75
kgf/cm2) excedeu, inclusive, o limite de especi-
ficação (7 kgf/cm2) e a média do processo foi
praticamente igual ao limite superior da especi-
ficação (6,84 kgf/cm2). Eis uma situação em que
o processo está fora de controle estatístico. Aqui
há uma grande probabilidade de se obter com-
primidos com uma dureza ou muito alta ou

muito baixa o que pode comprometer e influen-
ciar outros parâmetros mais críticos do proces-
so. Os limites de controle poderiam ser recalcu-
lados, desconsiderando os pontos fora de con-
trole da Fig. 4, caso estes fossem situações isola-
das. No presente caso, além de se ter vários
pontos fora de controle, lotes 2, 4, 6, 20, 21, 23
e 24, o processo apresenta um comportamento
sistemático não aleatório em várias regiões do
gráfico, como uma diminuição progressiva da
dureza desde o lote 7 ao lote 19, sugerindo uma
mudança da média do processo a cada lote.
Acrescente-se que, caso eliminássemos os pon-
tos fora de controle para recalcular os novos li-
mites, ficaríamos com uma quantidade de pon-
tos insuficiente (17) e estaríamos desprezando
informação importante para atuação sobre o
processo, sendo a quantidade de pontos rema-
nescentes não representativa. Neste caso, não
faz sentido o cálculo dos parâmetros de capaci-
dade do processo, uma vez que o mesmo está
fora de controle. Ainda assim, abstraindo tal si-
tuação, percebe-se a dificuldade do processo
em atingir as especificações, uma vez que o
parâmetro Cpk foi de 0,89 o que  representa um
processo não capaz. 

Avaliação da Friabilidade
Nas Figs. 5 e 6 apresentam-se as cartas de

controle da amplitude móvel e da média para a
variável friabilidade. Em ambas, observa-se que
todos os pontos estão dentro dos limites de
controle, entre 0 e 0,583%, e distribuídos aleato-
riamente em torno da média, o que nos leva a
concluir que o processo esta sob controle esta-
tístico para esta variável. 

De acordo com a Fig. 6, a média do proces-
so apresenta friabilidade em torno de 0,2%, sen-
do o processo extremamente capaz uma vez
que o índice de capacidade, Cps obtido foi de

Figura 3. Gráfico de Controle da Amplitude Móvel
para Dureza dos Comprimidos.

Figura 4. Gráfico de Controle da Média para Dureza
dos Comprimidos.
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4,704. Observa-se que, para a friabilidade, não
se possui o índice Cpi uma vez que a variável só
é limitada apenas pelo limite de especificação
superior - USL igual a 2%.

Avaliação do Teor
Nas Figs, 7 e 8 apresentam-se as cartas de

controle da amplitude móvel e da média para a
variável teor, que representa a quantidade de
fármaco por comprimido. Em ambas, observa-se

que todos os pontos estão dentro dos limites de
controle, isto é, entre os 92,9 e 105,32%, além
de distribuídos aleatoriamente em torno da mé-
dia, o que nos leva a concluir que o processo
esta sob controle estatístico para esta variável.
Apesar desta conclusão, a análise do gráfico da
média, apresenta algumas regiões de não aleato-
riedade, por exemplo, uma seqüência de nove
lotes (1 a 9) do mesmo lado da média, o que
pode sugerir a presença de causas especiais
atuando no processo. Na Fig. 8, observa-se que
além dos limites de controle, os limites de espe-
cificação, (LSL 90% e USL 110%) e que a média
do processo está levemente descentralizada,
uma vez que está centrada em 99,11%. O índice
de capacidade do processo - Cpk - obtido foi de
1,467, uma vez que o cálculo dos índices unila-
terais resultaram em 1,754 (superior) e 1,467 (in-
ferior). Estes números indicam que o processo é
capaz (Cpk > 1) e com certa segurança uma vez
que é maior que o mínimo aqui estabelecido de
1,33.

Avaliação da Uniformidade de Conteúdo
Nas Figs. 9 e 10 apresentam-se os gráficos de

controle da amplitude e da média para a variá-

Figura 5. Gráfico de Controle da Amplitude Móvel
para Friabilidade dos Comprimidos.

Figura 6. Gráfico de Controle da Média para Friabili-
dade dos Comprimidos.

Figura 7. Gráfico de Controle da Amplitude Móvel
para Teor dos Comprimidos.

Figura 8. Gráfico de Controle da Média do Teor dos
Comprimidos.

Figura 9. Gráfico de Controle da Amplitude Móvel
para Uniformidade de Conteúdo.
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vel uniformidade de conteúdo. Em ambos, ob-
serva-se que todos os pontos estão dentro dos
limites de controle, quais sejam, 85,49 a
111,62%, e distribuídos aleatoriamente em torno
da média, o que nos leva a concluir que o pro-
cesso esta sob controle estatístico para esta va-
riável

O limite de especificação superior (USL),
115%, também é mostrado na Fig. 10, suprimin-
do-se o inferior, 85%, por praticamente se con-
fundir com o limite de controle inferior, 85,49%.
Tal evidência pode ser justificada pela elevada
variabilidade do gráfico da amplitude móvel, o
que tende a alargar os limites de controle. Ob-
serva-se, também nesta figura, que a média do
processo está levemente descentralizada, uma
vez que está centrada em 98,56%. O índice de
capacidade do processo  – Cpk – obtido foi de
1,038, uma vez que o cálculo dos índices unila-
terais resultaram em 1,258 (superior) e 1,038 (in-
ferior). Estes números indicam que o processo é
capaz (Cpk > 1), porém não apresenta a segu-
rança desejada de Cpk > 1,33.

Avaliação da Dissolução
Nas Figs. 11 e 12 apresentam-se os gráficos

de controle da amplitude e da média para a va-
riável dissolução. Em ambos, observa-se que to-
dos os pontos estão dentro dos limites de con-
trole, quais sejam, entre 81,5 a 108,56%, e distri-
buídos aleatoriamente em torno da média, o
que nos leva a concluir que o processo esta sob
controle estatístico para esta variável. Também
para este caso, o limite de especificação inferior,
80%, praticamente se confunde com o limite de
controle inferior, 81,50%. Vale salientar que, pa-
ra a variável dissolução, o índice de capacidade
do processo Cpk coincide com o Cpi, sendo o
valor obtido igual a 1,111, uma vez que só se
dispõe do limite inferior de especificação. Este

valor indica que o processo é capaz (Cpk > 1),
porém não apresenta a segurança desejada de
Cpk mínimo de 1,33.

DISCUSSÃO
A Tabela 2 resume alguns parâmetros obti-

dos dos gráficos de controle mostrados acima
para cada característica de qualidade do produ-
to final. A análise das figuras acima e da Tabela
2 mostra que o processo não é capaz de aten-
der a todas as especificações do produto, uma
vez que, para a variável dureza o processo não
atingiu um estado de controle, apresentando
grande variabilidade, apresentando desde dure-
zas bastante elevadas a durezas relativamente
baixas, numa tendência decrescente ao longo
do tempo indicando claramente a presença de
causas especiais atuando sobre o mesmo que
devem ser investigadas e eliminadas. Tendên-
cias são em geral devidas a um desgaste ou de-
terioração gradual de uma ferramenta ou outro
componente crítico do processo 7, ex: punções. 

Por outro lado, os demais parâmetros do
processo, peso médio, friabilidade, teor, unifor-
midade de conteúdo e dissolução, apresenta-

Figura 10. Gráfico de Controle da Média para Unifor-
midade de Conteúdo.

Figura 11. Gráfico de Controle da Amplitude Móvel
para Dissolução.

Figura 12. Gráfico de Controle da Média para Disso-
lução.
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ram-se dentro de controle estatístico. Ainda as-
sim, tal estabilidade, foi acompanhada de eleva-
dos níveis variabilidade o que proporcionou ín-
dices de capacidade - Cpk - inferiores ao mínimo
estabelecido para o processo (1,33). Os parâme-
tros uniformidade de conteúdo e dissolução
apresentaram, respectivamente, Cpk, 1,038 e
1,111, o que, apesar de ainda representar um
processo capaz, apresentam uma probabilidade
de falhas da ordem de 0,13% para a uniformida-
de de conteúdo e 0,05% para a dissolução, ou ,
podem ser encontradas cerca de 1400 unidades
fora da especificação para uniformidade de con-
teúdo e 500 unidades fora de especificação para
a dissolução, considerando uma distribuição de
probabilidades normal. A elevada variabilidade
pode ser percebida também pela proximidade
de alguns limites de controle com os limites de
especificação, como justamente no caso das va-
riáveis uniformidade de conteúdo e dissolução,
que apresentaram, limites de controle respecti-
vamente de 85,49 e 81,5 contra 85 e 80 para os
limites de especificação. Já para os parâmetros
peso médio, friabilidade e teor o processo apre-
sentou índices de capacidade, respectivamente
de 1,381, 4,704 e 1,467, todos acima do mínimo
requerido. 

Uma avaliação, também retrospectiva, do
que poderia ter originado um grau tão elevado
de variabilidade dos parâmetros de qualidade
do produto acabado, foi feita através da verifi-
cação da qualidade das matérias primas utiliza-
das. Apesar de não ser um parâmetro farmaco-
péico, a análise granulométrica é reconhecida-
mente uma variável que influencia diversos
parâmetros farmacotécnicos de um comprimido.
Aqui, observa-se nas Figs. 13 e 14, uma extensa
variabilidade da granulometria dos excipientes
celulose microcristalina e croscarmelose sódica
utilizadas, o que, certamente, possibilitou algum
grau de segregação da mistura na fase anterior à
compressão, influenciou as propriedades de
compressão, o rendimento do processo e, con-

sequentemente, a obtenção de lotes mais unifor-
mes 12. O mesmo comportamento ocorreu com
o excipiente lactose spray dried, que numa aná-
lise granulométrica de dois lotes utilizados na
produção de glibenclamida, apresentou va-
riações da ordem de 30% em relação ao espera-
do para a retenção do pó na malha de 60 mesh. 

A busca de outras possíveis causas que pos-
sibilitaram a acentuada variabilidade do proces-
so em alguns parâmetros aqui estudados, fica li-
mitada, uma vez que se utilizou dados históricos
da produção e nenhuma ação de controle pode
ser efetivada no sentido de eliminar estas causas
e se obter um estado de controle para todas as
características de qualidade do produto acabado. 

Parâmetro Especificação Limites de Controle Cpk Observação

Peso Médio 160 mg+7,5% 158,67 a 162,6 mg 1,381 Processo Capaz

Dureza 4 a 7 Kgf/cm2 – – Processo instável

Friabilidade < 2% 0 a 0,583 % 4,704 Processo Capaz

Teor 90 a 110% 92,9 a105,32 % 1,467 Processo Capaz

Uniformidade 85 a 115% 85,49 a 111,62 % 1,038 Processo Não Capaz

Dissolução > 80% 81,5 a 108,56 % 1,111 Processo Não Capaz

Tabela 2. Resultados dos Limites de Controle e Estudo de Capacidade.

Figura 13. Granulometria dos Lotes do Insumo Celu-
lose Microcristalina.

Figura 14. Granulometria dos Lotes do Insumo Cros-
carmelose Sódica.
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Uma característica a favor dos altos índices
de capacidade é que os limites de especificação
são bastante largos, isto é, permite-se variações
da ordem de 30% (85 a 115%) para a variável
uniformidade de conteúdo, 20% (90 a 110%) pa-
ra o teor, 7,5% (148 a 172 mg) para as variações
de peso médio. Se tais limites fossem mais es-
treitos, a dificuldade de se obter processos com
índices de capacidade adequados seria ainda
maior. Diante das constatações, conclui-se que
o processo deve ser melhorado, de modo a atin-
gir a requerida estabilidade para todas as variá-
veis do processo, além de menor variabilidade e
a elevar seus índices de capacidade. A análise
dos resultados permitiu observar que o processo
ainda não apresenta condições adequadas para
validação carecendo de ajustes que proporcio-
nem a eliminação das deficiências acima, o que,
por outro lado, não prejudica a aplicação da
metodologia desenvolvida neste trabalho. 

CONCLUSÕES
Muito pouco se tem publicado sobre apli-

cações do controle estatístico de processos in-
dustriais, principalmente a processos farmacêuti-
cos. Alguns autores 13 vêm incentivando a inte-
ração entre academia e a indústria no desenvol-
vimento de pesquisas em busca dos benefícios
que o CEP pode proporcionar. O presente trabal-
ho vem contribuir para demonstrar o uso das téc-
nicas do CEP e minimizar esta lacuna existente.

Na definição mais correntemente encontrada
para validação, vê-se que trata-se da elaboração
de uma evidência documentada que um deter-
minado processo apresenta um alto grau de se-
gurança para produzir de maneira consistente
um produto que atenda as especificações pré
determinadas e atributos de qualidade. A alta
segurança requerida na validação de processos
farmacêuticos pode ser demonstrada pela utili-
zação de técnicas estatísticas. Neste trabalho uti-
lizou-se o controle estatístico de processo para
demonstrar a performance de um processo de
compressão do produto glibenclamida produzi-
do pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de
Pernambuco S/A - LAFEPE (Recife-PE, Brasil). Fo-
ram analisados dados coletados no processo de
compressão através da construção de gráficos
de controle para cada característica de qualida-
de do produto final. Para uma das variáveis -
dureza dos comprimidos - o processo não apre-
senta estabilidade ou não se apresenta em esta-
do de controle estatístico, o que inviabiliza a
utilização dos dados analisados para validação
do processo. Através do estudo de capacidade

do processo verificou-se que o processo não é
capaz o suficiente de produzir itens dentro das
especificações com a segurança requerida. Com
tais deficiências, conclui-se que o processo deve
ser melhorado, de modo a atingir a estabilidade
do processo e reduzir a variabilidade do mesmo
contribuindo para o aumento do Cpk. A técnica
de controle estatístico de processo aqui utiliza-
da, possibilitou a revelação de informações acu-
muladas em dados históricos de produção e o
aproveitamento eficaz desta possibilitando uma
maior compreensão dos processos a presença
de causas especiais atuando sobre os mesmos e,
consequentemente, uma melhor atuação sobre
os mesmos, além da busca de melhoria contí-
nua dos processos.
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