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RESUMO 

 

O controle estatístico de processos é uma estratégia que tem sido cada 

vez mais utilizada para o monitoramento on-line de processos industrias, no 

qual a principal ferramenta utilizada são as cartas de controle, que podem ser 

univariadas ou multivariadas, de acordo com o número de variáveis envolvidas 

no monitoramento. Basicamente, as cartas de controle são gráficos estatísticos 

que possuem uma faixa de tolerância limitada pelas linhas superior e inferior, 

calculadas com base no desvio padrão das amostras em condições de 

controle. Este trabalho apresenta a aplicação de cartas de controle 

multivariadas baseadas em duas filosofias: no vetor NAS (do inglês, Net 

Analyte Signal) e na análise de componentes principais (do inglês, Principal 

Component Analysis- PCA), utilizando a espectroscopia no infravermelho 

próximo (NIR, do inglês, Near Infrared) no monitoramento simultâneo de teor 

de dois fármacos, isoniazida e rifampicina, em formulações farmacêuticas 

produzidas pelo NUPLAM (Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos) 

da UFRN. As cartas foram construídas utilizando amostras provenientes de um 

planejamento experimental e da linha de produção do NUPLAM. As cartas de 

controle via escores de PCA para o monitoramento simultâneo dos dois APIs 

apresentaram taxas de acerto acima de 92% na classificação das amostras de 

calibração e validação, e 100% de acerto na previsão. As cartas via NAS para 

isoniazida obtiveram 100% de acerto na classificação das amostras da 

calibração e previsão. As cartas NAS para rifampicina obtiveram taxas de 

acerto acima de 90,0% na calibração e previsão. A partir dos resultados 

obtidos, evidencia-se a aplicabilidade das cartas de controle multivariadas para 

o controle de processos de uma indústria farmacêutica, diminuindo custo e 

tempo de análise, gerando menos resíduos e consequentemente, otimizando o 

processo de controle de qualidade. 

 

Palavras-chaves: Carta de controle. NAS. PCA. API. PAT. NIR. 
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ABSTRACT 

 

Statistical process control is a strategy that has been increasingly used 

for online monitoring of industrial processes. It is the main tool used for control 

charts, which can be univariate or multivariate, according to the number of 

variables involved in monitoring. Basically, control charts are statistical graphs 

that have a tolerance range bounded by upper and lower lines, calculated 

based on the standard deviation of the samples in control conditions. This paper 

presents the application of multivariate control charts based on two 

philosophies: the NAS (Net Analyte Signal) vector and the principal component 

analysis (Principal Component Analysis - PCA), using Near Infrared 

Spectroscopy for the simultaneous monitoring of level two drugs; isoniazid and 

rifampicin in pharmaceutical formulations produced by NUPLAM (Center for 

Research on Food and Drug Administration) at UFRN. The charts were 

constructed using samples from an experimental design and the NUPLAM 

production line. Control Charts via PCA scores for the simultaneous monitoring 

of both APIs showed accuracy rates above 92% in the classification of samples 

for calibration and validation, and 100% accuracy in prediction. The charts via 

NAS to isoniazid had 100% accuracy in classifying samples of calibration and 

prediction. The NAS charts to rifampicin achieved hit rates above 90.0% in the 

calibration and prediction. The results obtained demonstrate the applicability of 

multivariate control charts for the control of pharmaceutical processes, thereby 

reducing cost and time of analysis, generating less waste and thus optimizing 

the quality control process. 

 

 

Keywords: Control Chart. NAS. PCA. API. PAT. NIR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, tem crescido o interesse por uma área da estatística que 

permite o monitoramento contínuo do controle de qualidade de um processo, 

mediante a utilização de ferramentas do Controle Estatístico de Processos 

(SPC, do inglês, Statistical Process Control), cuja finalidade é monitorar e 

detectar mudanças no processo, permitindo identificar se este encontra-se ou 

não fora de controle, de modo a prever possíveis falhas, o que confere maior 

possibilidade de correção do problema e evita que a produção seja perdida. 

Das ferramentas do SPC, as mais amplamente utilizadas são as cartas 

de controle (univariadas e multivariadas). De forma geral, as cartas de controle 

são gráficos estatísticos que possuem uma faixa de tolerância limitada pelos 

limites superior e inferior (definidos pelo usuário), calculadas com base no 

desvio padrão das amostras em condições de controle, que possibilitam 

detectar se o processo está de acordo com as condições normais de operação. 

Como exemplo, podemos destacar as cartas de controle multivariadas 

baseadas na análise de componentes principais (do inglês, Principal 

Component Analysis) e no sinal analítico líquido (do inglês, Net Analyte Signal). 

 A indústria farmacêutica tem grande necessidade de metodologias que 

auxiliem na detecção de desvios na qualidade de seus produtos. Os 

medicamentos passam por uma série de análises do controle de qualidade que 

demandam tempo, instrumentação analítica sofisticada, matéria-prima, 

reagentes e recursos humanos especializados.  

Neste sentido, novas metodologias que minimizem custos e tempos de 

análises, gerando menos resíduos, são ideais para a expansão das indústrias 

farmacêuticas. A espectroscopia no infravermelho próximo tem-se destacado 

como uma alternativa promissora devido às seguintes características: i) requer 

o mínimo preparo na amostra; ii) natureza não-destrutiva; iii) rapidez na 

aquisição espectral; iv) baixo custo; v) ausência de resíduos no método.   

Portanto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de cartas de 

controle multivariadas baseadas no PCA e no NAS, utilizando a espectroscopia 

NIRS na determinação simultânea dos teores de isoniazida e rifampicina 

presentes na formulação farmacêutica produzida pelo NUPLAM (Núcleo de 

Pesquisa em Alimentos e Medicamentos) da UFRN. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE APLICADO À INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA 

O avanço da tecnologia, o impulso contínuo para a inovação e a procura 

constante de mercados estimularam ao longo das últimas décadas, a produção 

cada vez mais acelerada de bens de consumo, cosméticos, alimentos 

industrializados, medicamentos, entre outros. De modo que hoje, as empresas 

possuem seu próprio ciclo de negócios e tem como objetivo principal a 

manutenção da qualidade desse ciclo, que consiste em um projeto, produção, 

verificação do controle, comercialização e distribuição. (LAURO et al, 2002) 

Garantir a qualidade de um sistema é certificar que todas as etapas 

envolvidas no processo ocorram de maneira a satisfazer a totalidade das 

funcionalidades e características de um produto ou serviço. Para as 

organizações comerciais e industriais a garantia da qualidade dos produtos e 

serviços não é apenas importante, mas sim crucial para a sobrevivência da 

empresa no mercado, uma vez que a satisfação do consumidor é quem fará ele 

escolher entre uma ou outra marca. (LIU, 1995) 

A melhoria na qualidade é um exercício que deve ser contínuo em toda e 

qualquer indústria, para tanto é necessário que o desempenho das operações 

de uma indústria seja medido e analisado, e sempre que possível, 

implementadas mudanças que melhorem o desempenho dos seus produtos. 

Diante da competitividade das empresas, do incremento da tecnologia e 

exigência por parte dos consumidores, a qualidade deixou de ser uma opção e 

passou a ser uma obrigação para as organizações que desejam se manter no 

mercado. (MONTGOMERY, 2009, p. 4) 

Algumas áreas específicas da indústria têm o compromisso com a 

qualidade ainda mais necessário, tais como as áreas alimentícia e 

farmacêutica, uma vez que erros podem gerar sérios riscos à saúde de quem o 

consumir. Por este motivo, estes produtos passam por uma série de testes, que 

garantam a sua qualidade antes de serem repassados à população. 

Até o começo do século XIX, grande parte dos medicamentos era de 

origem natural e tinha sua natureza e estrutura químicas desconhecidas. Após 

o ano de 1940, quando ocorreu a introdução maciça de novos fármacos, houve 
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um aumento considerável na possibilidade de cura para enfermidades até 

então fatais, principalmente no caso de doenças infecciosas. (MELO, RIBEIRO 

e STORPIRTIS, 2006) O avanço das técnicas analíticas contribuiu bastante 

para o desenvolvimento de novos medicamentos. Atualmente, as empresas 

farmacêuticas estão no topo dos investidores em pesquisa e desenvolvimento 

em todo o mundo. (SCHUHMACHER et al, 2013) 

Com a finalidade de racionalizar os recursos da saúde e garantir à 

população o acesso aos medicamentos, cada país elabora suas próprias 

políticas de medicamentos. No Brasil, a política de medicamentos desenvolvida 

tem como objetivo a garantia de segurança, eficácia e a qualidade dos 

medicamentos, assim como promover o seu uso racional e garantir à 

população o acesso àqueles medicamentos considerados essenciais para 

atender a maioria dos problemas de saúde. Estes medicamentos devem ser 

disponibilizados continuamente aos que deles necessitam nas formas 

farmacêuticas apropriadas. (FTD, 2008) 

O cumprimento às normas estabelecidas pelo regulamento das Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) de medicamentos é requisito imprescindível para 

a indústria farmacêutica, por serem aplicáveis a todas as operações envolvidas 

na fabricação de medicamentos. As BPF estão num primeiro plano, 

direcionados à diminuição dos riscos inerentes a qualquer etapa da produção 

de uma forma farmacêutica, os quais nem sempre podem ser detectados 

através da realização dos ensaios farmacopeicos nos produtos acabados. 

(NUNES NETO et al, 2010) 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) exige a garantia de 

qualidade dos medicamentos, desde a aquisição da matéria-prima 

farmacêutica até sua transformação em produto acabado disponibilizado ao 

consumidor. Para isto, ela conta com a existência de legislação que 

regulamenta todas as etapas da produção do medicamento e executa ações de 

fiscalização para avaliar a qualidade do processo de fabricação, das condições 

de armazenamento, transporte e consumo desses produtos. (LIMA et al, 2006) 

O Controle Estatístico de Qualidade, embora ainda não muito utilizado 

na indústria farmacêutica, é uma ferramenta com grande potencialidade, uma 

vez que incorpora o conceito de BPF e permite a investigação detalhada de 

todos os pontos críticos de controle, diagnosticando as possíveis não 
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conformidades em todas as etapas inerentes ao processo (LIMA et al, 2006). 

Desta forma é possível que se tenha uma descrição detalhada do 

comportamento do processo, avaliando a sua variabilidade e permitindo o 

controle ao longo do tempo, mediante coleta contínua de dados. 

 

2.1.1 Princípios do controle estatístico de Qualidade 

 

A norma que regula a qualidade total de um sistema é a ISO 9000, que 

avalia a capacidade de uma empresa em ajustar o projeto e a produção às 

necessidades expressas pelos usuários finais de um produto/serviço. Em um 

processo de controle de qualidade, as decisões devem ser tomadas baseadas 

em dados de pesquisa precisos e exatos.  Na maioria dos casos, não é 

possível inspecionar cada produto e todos os aspectos do processo de 

produção, em todas as etapas do processo de produção, desde a chegada da 

matéria-prima até a conferência do produto final. O desafio atual é criar formas 

de maximizar a capacidade de monitorar a qualidade dos produtos que estão 

sendo produzidos e prever defeitos em tempo hábil de eliminá-los.  

Fornecer ao cliente produtos que tem as características de qualidade 

que são sempre idênticos a partir de uma unidade para outra, ou se encontram 

em níveis que correspondam às expectativas dos clientes, em geral são caros 

e difíceis de executar, devido à variabilidade que existe em cada produto, 

consequentemente, é impossível obter dois produtos exatamente idênticos. O 

problema é quando essa variabilidade é grande ao ponto de ser perceptível ao 

cliente, ou de modo a interferir no desempenho do produto. Uma vez que a 

variabilidade pode ser descrita através de termos estatísticos, os métodos 

estatísticos passam a desempenhar um papel de destaque na melhoria da 

qualidade. (MONTGOMERY, 2009, p. 8) 

Técnicas estatísticas são ferramentas essenciais nesse tipo de caso, 

para auxiliar no Controle de Qualidade de um produto. (LAURO et al, 2002) Os 

dados provenientes da estatística, já são utilizados na análise de perigos e 

pontos críticos de controle (HACCP, do inglês, Hazard Analysis and Critical 

Control Points), além das ferramentas de estatística multivariadas, como 

análise de múltipla variância (MANOVA, do inglês, Multiple Analysis of 

Variance), análise de agrupamentos, que tem sido utilizadas para selecionar os 



26 
 

parâmetros não redundantes, através da identificação das variáveis mais úteis. 

(ESCUDERO-GILETE, GONZÁLEZ-MIRET e EREDIA, 2014) 

O Controle Estatístico de Qualidade (SQC, do inglês, Statistical Quality 

Control) é um ramo da estatística, cujo propósito fundamental é a melhoria 

industrial, inclui principalmente, as áreas de amostragem de aceitação, 

Controle Estatístico de Processos (SPC, do inglês, Statistical Process Control), 

planejamento de experimentos e análise de capacidade. (OKTAY et al, 2001) 

O SQC pode ser dividido em três grandes categorias: 

i. Estatística descritiva: descreve as características de qualidade. As 

ferramentas estatísticas utilizadas são: média, desvio padrão, intervalo e 

medidas da distribuição de dados. É bastante útil para descrever 

características como a tendência central e variabilidade dos dados observados. 

Porém, não são suficientes para avaliar se existe um problema com a 

qualidade. 

ii. Controle estatístico de processo (SPC, do inglês, Statistical 

Process Control): inspeciona amostras aleatórias da saída de um processo e 

verifica se o processo está de acordo com um intervalo de confiança pré-

determinado, mediante amostras que estejam no controle, de modo a concluir 

se o processo está funcionando corretamente ou não. 

iii. Amostragem de aceitação: Inspeciona uma amostra aleatória 

dentre as produzidas e, mediante os resultados dessa amostra, decide se 

aceita ou rejeita a totalidade do lote. Ao contrário da estatística descritiva, a 

amostragem de aceitação permite decidir se a qualidade desejável foi atingida 

por um lote de produtos, e se deve aceitar ou rejeitar os itens produzidos, o que 

é extremante útil na tomada de decisão de aceitação de qualidade. 

O SQC parte do pressuposto de que processos de produção com menos 

variabilidade propiciam níveis melhores de qualidade, o que gera uma redução 

significativa no custo, (SAMOHYL, 2009, p. 10) uma vez que estas ferramentas 

auxiliam na detecção de falha, além do fato de que trabalhar com a 

amostragem representativa é também mais barata que a inspeção de 100% 

das amostras. 
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2.1.2 Controle estatístico de processos 

Um processo consiste na transformação de um conjunto de entradas 

(materiais, ações, métodos e operações) em produtos desejados. (OAKLAND, 

2003, p. 6) Em geral, um processo é afetado por causas de variação comum, 

quando se admite um hipotético estado estável de controle, para um 

comportamento geral do sistema, que necessita de monitoramento; e devido a 

causas específicas, que são normalmente associadas a desvios do estado 

estável, e necessitam em sua grande maioria de correções imediatas, 

enquanto que as causas comuns, sinalizam mudanças que podem gerar uma 

melhoria a longo prazo. (LAURO et al, 2002) A variabilidade de uma 

propriedade pode ser definida como o desvio de seu valor em comparação com 

os objetivos definidos. Em um processo controlado, a variabilidade estará 

sempre presente. (SANCHO et al., 2013) 

A detecção de eventos anormais durante um processo é de extrema 

importância para uma indústria. Quanto mais precoce o diagnóstico de falhas 

de processo, mais facilmente podem ser feitas intervenções que garantam ao 

processo continuar em uma região operacional controlável e segura, além de 

evitar a perda da produção associada à situação anormal ou necessidade de 

interrupção do processo. (KERKHOF et al, 2013) 

No contexto da produção industrial, por volta de 1930, a necessidade por 

técnicas para avaliar a eficácia das intervenções, fez com que surgisse o 

controle estatístico de processos, (do inglês, Statistical Process Control). A 

partir da década de 1990, as ferramentas de SPC foram introduzidas na área 

da saúde e, agora, cada vez mais aparecem métodos SPC em pesquisasda 

área de enfermagem. A sua popularidade vem crescendo como um meio de 

monitoramento do desempenho de processos. Em princípio, a todos os 

processos e parâmetros que apresentam variação é possível aplicar o controle 

estatístico de processos, para monitoramento e melhoria do controle de 

qualidade das indústrias. (KOTTNER, 2014) 

SPC é uma estratégia para reduzir a variabilidade de um processo, o 

que é responsável pela maioria dos problemas de qualidade. (OAKLAND, 

2003, p. 16) O processo deve ser melhorado continuamente, reduzindo a sua 

variabilidade, e neste sentindo as ferramentas SPC são bastante úteis. O 
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princípio básico do SPC está no fato de que em um processo sempre haverá 

variação de fatores intrínsecos, sendo que quando ditas “dentro do controle”, 

essas variações se encontram uniformemente distribuídas em torno de um 

valor médio e se mantêm dentro de certos limites. Este tipo de variação é 

conhecida como variação de causa comum (VCC), já o resultado final ou o 

resultado de um processo que se encontra fora dos limites de controle, deve-se 

a uma causa especial variação (VCE) e, em geral, está associado a fatores 

externos ao sistema. (SOOD et al., 2014) 

As estatísticas descritivas, tais como a média, as medidas de 

variabilidade, como o desvio padrão e alcance, e as medidas da distribuição de 

dados, são bastante úteis para descrever certas características de um produto 

ou um processo. Através da análise desses parâmetros é possível medir suas 

alterações.  

Para calcular a média basta simplesmente somar todas as observações 

e dividir pelo número total de observações (𝑋𝑖), conforme Equação 1. 

 

�̅� =  
∑ 𝐗𝐢

𝑛
i=1

𝑛
                                                                                              Equação 1 

 

A variabilidade de causa comum de um conjunto de dados pode ser 

computada através do desvio-padrão (𝜎), que pode ser estimado, mediante a 

Equação2: 

 

σ =  √
∑ (𝐗𝐢− �̅�)2𝑛

i=1

𝑛−1
                                                                                    Equação 2 

 

Onde 𝐗𝐢 são as ocorrências, �̅� a média e 𝑛 o número de amostras. 

A estatística descritiva permite monitorar a qualidade do produto e do 

processo, ao determinar se a quantidade de variação observada é comum ou 

normal. Desta forma se monitora o processo de produção para garantir que ele 

esteja sempre dentro dessa faixa normal, o que significa em um estado de 

controle. (REID, 2009, p. 174)  

O SPC é uma área que está em expansão, tem tido cada vez mais 

publicações em revistas e trabalhos apresentados em conferências científicas, 
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porém ainda é difícil desenvolver uma base de conhecimento estruturada para 

cobrir uma área tão ampla. Necessita-se ainda, de modelos mais abrangentes 

e perspectiva sobre o controle estatístico de processos, bem como de uma 

estrutura adequada para que o armazenamento de conhecimento neste campo 

possa ser atualizado, para que o conhecimento existente seja reaproveitado 

para a resolução de problemas futuros. (BEHNAHANI, SAGHAEE e 

NOOROSSANA, 2012) 

Pujar e colaboradores, em 2010, utilizaram o controle estatístico de 

processos como uma ferramenta clínica simples para demonstrar a 

variabilidade da frequência das crises e avaliar a eficácia das intervenções 

medicamentosas em flutuação das crises em pacientes com epilepsia refratária 

na prática clínica, que é uma avaliação difícil e subjetiva, que pode levar a 

alterações inadequadas na medicação dos pacientes. Foi monitorado um grupo 

de 38 jovens com epilepsia refratária, durante um período de um ano. Após a 

obtenção dos resultados do SPC, os gráficos de execução foram revisados por 

dois epileptologistas que desconheciam os dados clínicos, foram convidados a 

identificar se e quando as intervenções de drogas ocorreram. Os gráficos SPC 

possibilitaram a correlação entre os dados coletados pela pesquisa e tempo em 

que o tratamento com o medicamento ocorreu. (PUJAR et al., 2010) 

Os conceitos de CEP multivariados foram abordados em alguns 

trabalhos como o de Alencar e colaboradores, em 2007, que utilizaram gráficos 

de controle T² Hotteling para estudar o desempenho do processo de 

compressão de comprimidos de captopril 25 mg fabricado pelo LAFEPE (Recife 

- PE, Brasil), tendo sido analisado um conjunto de 149 lotes produzidos ao 

longo dos anos 2004 e 2005. Foi possível a identificação das variáveis 

correlacionadas, assim como dos pontos fora dos limites de controle aceitáveis. 

Os resultados comprovaram que a análise multivariada colaborou para a 

eficácia do monitoramento, uma vez que permitiu o acompanhamento 

simultâneo de várias propriedades. Observou-se a correlação entre 

propriedades, tais como dureza e tempo de desintegração, que reforçam a 

aplicabilidade desta técnica. (ALENCAR, LOPES, SOUZA Jr, 2007)  

 Alencar e colaboradores em 2005 utilizaram ferramentas de CEP para 

estudar e validar o desempenho da etapa de compressão do processo de 

produção de formas farmacêuticas sólidas produzidas pelo LAFEPE e verificar 
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a estabilidade estatística do processo, utilizando dados da produção de 2003 

de comprimidos de glibenclamida. Os resultados revelaram informações 

acumuladas em dados da produção, a respeito de uma das variáveis (dureza 

dos comprimidos). Verificou-se que os lotes analisados não estavam de acordo 

com os limites de confiança. Através deste estudo foi possível detectara 

presença de causas de variação especiais ao longo do processo de fabricação, 

promovendo a melhoria contínua da produção. (ALENCAR et al, 2005) 

 

2.1.3 Tecnologia Analítica de Processos 

 

Segundo a Food and Drug Administration (FDA), a Tecnologia Analítica 

de Processos (PAT, do inglês, Process Analytical Technology) é um sistema 

para planejar, analisar e controlar um processo de produção através de 

medidas de qualidade e atributos críticos de matérias-primas e processos, com 

o objetivo de assegurar a qualidade do produto final. (FDA, 2004) Com essa 

abordagem não é possível apenas monitorar e controlar informações 

qualitativas e quantitativas a respeito dos processos, como também podem ser 

úteis para aperfeiçoar o aproveitamento de matéria-prima, tempo e energia, 

bem como na diminuição de resíduos, o que condiz com os princípios de 

sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente. 

Em geral, nas indústrias o produto é avaliado apenas no final do 

processo, e aí diante dos resultados um lote pode ser aprovado ou reprovado. 

No caso de uma não-conformidade é difícil detectar o ponto no processo no 

qual o erro se iniciou. Por este motivo, metodologias que monitoram o processo 

como um todo, podem auxiliar na prevenção de erros, e consequentemente 

diminuir riscos, gastos e desperdícios. A indústria farmacêutica, ao contrário da 

grande maioria, possue controle em processo, que consiste em verificações 

realizadas durante a produção para o monitoramento e, se necessário, 

ajustedo processo para garantir que as especificações do produto se 

mantenham. 

Atualmente a indústria farmacêutica está passando por um processo de 

transição em que a diversificação de produtos, redução de custos e a 

necessidade de se aumentar a eficiência de produção são principais 
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preocupações. Neste contexto o PAT pode ser parte da solução, pois garante a 

qualidade durante o processo de produção, através de metodologias mais 

rápidas que os atuais controle de qualidade. (GUAY, et al., 2014) O PAT 

objetiva analisar de forma ampla riscos químicos, físicos e microbiológicos de 

forma integrada, de modo a melhorar a compreensão e controlar o processo de 

fabricação, o que é coerente com o sistema atual de qualidade de 

medicamentos, no qual a qualidade não pode ser testado apenas nos produtos, 

mas sim embutido em todo o processo. (FDA, 2004) 

Na literatura constam diversos trabalhos de PAT aplicados à indústria 

farmacêutica. Wu, White e Khan, em 2011, desenvolveram uma abordagem de 

PAT para a caracterização do processo de co-precipitação dinâmica e espaço 

de design desenvolvimento farmacêutico. Para tanto, utilizaram um processo 

de co-precipitação dinâmico por introdução gradual de água para o sistema 

ternário de naproxeno-Eudragit L100-álcool, monitorizada em tempo real in situ 

através de Lasentec FBRM e PVM. Foi possível distinguir 3 fases do processo: 

incubação, transição e estado estacionário. Foram avaliados os efeitos das 

variáveis de processo de alto risco (temperatura, a taxa de agitação, e taxa de 

adição de água) e as variáveis críticas de processos foram identificados 

através de ANOVA para ambos transição e de estado estacionário, bem como 

as claras tendências sobre os efeitos de cada variável crítica durante a 

transição eo estado. As correlações dos modelos encontrados fora da ordem 

de 0,88–0,98. Foi demonstrada a utilidade da abordagem PAT e viabilidade da 

técnica na obtenção de entendimento profundo do processo usando 

monitoramento em tempo real, análise de risco e modelagem estatística 

multivariada. (WU, WHITE e KHAN, 2011) 

Rosas e colaboradores em 2012, propuseram uma implementação de 

PAT para determinação de atributos críticos de qualidade (teor de princípio 

ativo, PH e teor de umidade), através de um método não-invasivo, utilizando 

espectroscopia NIR, em um conjunto de formulações farmacêutica granulados, 

com o objetivo de reduzir o tempo de análises e obter informações a cerca das 

variáveis do processo de produção. Foi utilizado um conjunto de amostras 

preparadas em laboratório seguindo a formulação comercial, cujo princípio 

ativo era Nimensulida. A determinação dos parâmetros foi feita através de PLS 
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(do inglês, Partial Least Squares). Os espectros foram pré-tratados com 

derivadas Savizky-Golay de primeira e segunda ordem e janelas variando de 

11 a 21 pontos, SNV e PCA. Os melhores modelos foram escolhidos mediante 

a análise do erro médio quadrático, o RMSE (do inglês, Root Mean Square 

Error). Foram obtidos RMSEPAPI= 1,0 mg/g; RMSEPpH= 0,1; RMSEPumidade= 

0,1%. Os resultados demonstraram eficiência dos modelos de regressão PLS e 

os dados de NIR na determinação em tempo real dos atributos críticos de 

qualidade, comprovando ser uma ferramenta poderosa como PAT. (ROSAS, et 

al., 2012) 

Blanco e Alcalá em 2006, desenvolveram uma metodologia de PAT, 

utilizando a espectroscopia NIR para a determinação de parâmetros físicos 

(dureza de comprimidos) e químicos (princípio ativo e uniformidade de 

conteúdo) em comprimidos farmacêuticos individuais intactos. A quantização 

de tais parâmetros foi feito através de um modelo de regressão PLS1, no qual 

a calibração foi feito com amostras preparadas em laboratório, através da 

mistura do princípio ativo e excipientes, e compressão da mistura em 

comprimidos. O método proposto foi validado de acordo com a Conferência 

Internacional sobre Harmonização dos Requisitos Técnicos para o Registro de 

Produtos Farmacêuticos para Uso Humano e da Agência Europeia para a 

Avaliação dos Medicamentos, diretrizes e considerados aptos para o fim a que 

se destina. Os resultados mostraram que a pressão de compactação tem uma 

influência marcante sobre o espectro para um comprimido e constitui a principal 

fonte de variabilidade entre as amostras, tornando possível a estimativa através 

de modelo PLS, no qual as correlações para todos os parâmetros eram acima 

de 0,96. O método proposto NIR permite que o teor de princípio ativo em 

comprimidos individuais de produção a ser determinada sem o pré-tratamento 

da amostra. Comprovando a aplicabilidade desta abordagem na 

implementação de PAT no monitoramento de parâmetros de qualidade na 

indústria farmacêutica.  (BLANCO e ALCALÁ, 2006) 
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2.2 CARTAS DE CONTROLE 

 

Das ferramentas existentes para o monitoramento de processos, as mais 

utilizadas são as cartas de controle, que permitem detectar possíveis desvios 

operacionais. (TUERHONG e KIM, 2014). Tendo em vista os resultados bem 

sucedidos de aplicações das cartas de controle em vários serviços industriais, 

esta área tem atraído a atenção de engenheiros e especialistas em estatística, 

para o supervisionamento do controle de qualidade. (BEHBAHANI, SAGHAEE 

e NOOROSSANA, 2012) 

A primeira utilização de cartas de controle foi em 1920 por Walter A. 

Shewhart. Esta carta baseia-se no princípio de que a distribuição normal, em 

cerca de 99,73% das observações está entre ± 3σ. (SANTOS-FERNÁNDEZ, 

2012, p. 10) O valor de uma medida correspondente ao valor desejado 

mediante a característica de qualidade é chamado o valor nominal. Estes 

valores-alvos possuem, em geral, uma faixa de valores suficientemente 

próximos a ele, de modo a não influenciar a função ou o desempenho do 

produto. O maior valor permitido para uma característica de qualidade é 

chamado de limite superior de controle, e o menor valor permitido para uma 

característica de qualidade é chamado o limite inferior de controle. Algumas 

características de qualidade têm limites de especificação em apenas um lado 

do alvo. (MONTGOMERY, 2009, p. 9) 

As cartas de controle e análise de capacidade do processo são 

ferramentas que medem e analisam as fases de um processo, para determinar 

se ele está em um estado de controle estatístico, no qual são estabelecidos 

limites de controle para o monitoramento do processo no futuro. Para tanto, 

podem ser calculadas  a média e o desvio padrão do processo, a 

distribuição de frequência relativa da característica de qualidade e proporção 

dos produtos em não conformidade. As cartas de controle podem ser usadas 

para a quantificação de algum parâmetro de saída do processo e investigar se 

está dentro dos limites de confiança estatisticamente definidos. Além disso, 

cartas de controle podem indicar o início de uma mudança de processo, o que 

poderia potencialmente levar a um risco de segurança. (MATARAGAS et al., 

2012) 
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Na Figura, 1 é mostrado o princípio básico de uma carta de controle. 

Mediante a análise da distribuição normal dos dados é possível identificar os 

valores de variação aceitáveis devido a causas normais, com base nesse valor 

é possível determinar limites estatísticos (superior e inferior) que representam 

uma faixa aceitável de variação sem perda da qualidade de um produto.  

 

Figura 1 - Esquema do princípio utilizado na construção de uma carta de controle. Os limites 
de confiança LS e LI são calculados mediante a consideração de n desvios-padrão 
da média amostral. 

 
Fonte: autor 

 

 

Amostras que estejam fora desses limites são consideradas fora do 

controle e a variação nesses casos se deve a uma mudança não aleatória de 

causa atribuível, que deve ser detectada e eliminada. (SANTOS-FERNÁNDEZ, 

2012, p. 10) 

As cartas de controle podem ser divididas em univariadas e 

multivariadas, de acordo com o número de características de qualidade que 

eles monitoram. (TUERHONG & KIM, 2014) 

As cartas de controle tradicionais são univariadas, ou seja, fazem o 

monitoramento de variáveis individuais, e são utilizadas para monitorar 

propriedades importantes da qualidade do produto final. As mais utilizadas são 

o Shewhart, CUSUM (do inglês, Cumulative Sum) e Gráficos EWMA (do inglês, 

Exponentially Weighted Moving-Averag). (APARISI e CARLOS GARCÍA-DÍAZ, 

2004) O uso de cartas de controle univariadas implicitamente assume que as 

variáveis de qualidade traçadas são independentes umas das outras. Porém, 

na prática estas variáveis de qualidade não independem entre si, nem nos 

dados, nem na percepção.  
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As cartas de controle EWMA foram introduzidas por Roberts (1959) 

como uma alternativa às cartas de controle Shewhart para possibilitar a 

detecção de pequenas mudanças no processo. No entanto, as cartas de 

controle Shewhart levam em conta apenas as informações presentes no 

processo e não detectam rapidamente mudanças menores que de dois 

desvios-padrão. Ainda tem a limitação de que só podem monitorar uma variável 

de cada vez. (WANG e ONG, 2008) As cartas de controle EWMA levam em 

consideração as informações presentese passadas e, portanto, são mais 

eficientes na detecção de pequenas mudanças. (APARISI e CARLOS GARCÍA-

DÍAZ, 2004) 

As cartas de controle univariadas podem ser aplicadas de forma 

independente para cada componente de dados multivariados, porém não são 

recomendados, pois geram resultados duvidosos em alguns casos, devido a 

sua falta de informação da relação inerente entre os componentes dos dados 

multivariados. (WANG e ONG, 2008) 

Cartas univariadas, tais como as cartas de Shewhart, CUSUM e EWMA 

são indicadas quando é necessário apenas manter cada variável no seu ponto 

de operação, mas não estão em conformidade com processos contínuos 

multivariados com colinearidades, que é o que ocorre na maioria dos processos 

químicos. Neste sentido, o uso de PCA tem uma grande vantagem, uma vez 

que ele promove a remoção da colinearidade existente entre as variáveis. As 

contribuições da técnica proposta são de que não só as variáveis do processo 

são reduzidas significantemente, como a duração variando no processo 

descontínuo é eliminada. ( CHEN e LIU, 2001) 

Por este motivo, necessitam ser analisadas simultaneamente, a fim de 

modelar adequadamente e prever a qualidade do produto. (WIKSTROMEt al, 

1998) Existem na literatura vários tipos de cartas de controle multivariadas, 

dentre as quais as que se baseiam em T² Hotelling’s (TUERHONG e KIM, 

2014) (VERDIER, 2013), MCUSUM (KIM et al, 2012) (BODNAR e SCHMID, 

2011), Shewhart-type multivariada  (HUMAN, SHAKRABORT e SMIT, 2010), 

scores de PCA, (MARENGO et al, 2005) no vetor NAS (ROCHA e POPPI, 

2011). 
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2.2.1 Baseadas na análise de componentes principais 

 

A maioria dos instrumentos utilizados atualmente nos laboratórios 

fornece resultados com uma quantidade enorme de variáveis, o que dificulta a 

extração das informações relevantes e a sua interpretação. Além disso, é 

comum muitas dessas variáveis possuírem um alto nível de correlação entre si, 

o que torna parte delas redundante. O mais conhecido e utilizado método de 

compressão e extração de dados é o PCA (do inglês, Principal Component 

Analysis). O PCA realiza uma combinação linear de variáveis, que descreve a 

maior tendência dos dados. A matriz de dados original é decomposta em 

scores (𝐭), vetor que contém a informação de como cada amostra se 

correlaciona com as outras e nos loadings (𝐩), que é o vetor que informa como 

cada variável se correlaciona com as demais. O PCA pode ser descrito com um 

número 𝑘 de componentes e a variância residual, não contemplada pelo 

modelo está relacionada ao erro (𝐄), conforme a equação 3: 

 

𝐗 = 𝐭𝟏𝐩𝟏
T +   𝐭𝟐𝐩𝟐

T + ⋯ +  𝐭𝑘𝐩𝑘
T + 𝐄                                                        Equação 3 

 

Os dados originais são resolvidos em componentes ortogonais, cuja 

combinação linear aproxima-se dos dados originais. O novo conjunto de dados, 

os autovetores, chamados de componentes principais (PC, do inglês, Principal 

Components), correspondem aos maiores autovalores da matriz de 

covariância, assim, representando a maior variação possível no conjunto de 

dados. A primeira PC representa variação máxima entre todas as combinações 

lineares e as demais PCs o máximo de variabilidade restante possível. (Reich, 

2005) 

Em geral, quando se utiliza as técnicas analíticas como os métodos 

espectroscópicos, em análises farmacêuticas é possível para comprimir a 

maioria das variações espectrais em apenas algumas componentes principais, 

sem a perda de muita informação. 

A integração do PCA e técnicas de cartas de controle pode melhorar a 

capacidade para detectar precocemente falhas e alterações, através da 

estrutura de covariância do processo variável. Para a construção do 

monitoramento estatístico utilizando os dados via PCA, dois conceitos são 
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importantes: o Q estatístico, que é a soma dos quadrados dos resíduos e o T² 

que é a soma do quadrado dos scores. Essas duas variáveis podem ser 

usadas para monitoramento de um processo. Onde o limite de controle de 

confiança Q se relaciona com diretamente com a medida da variação não 

determinística do modelo e controle T² pode ser calculada por meio da 

distribuição F.  

Uma vez construído o modelo de PCA e obtidos os valores de escores 

(t) e loadings (p), cartas de controle multivariadas, tais como as baseadas em 

T2Hotellings, podem ser plotadas com base nos scores de uma componente 

principal, conforme descrito na Equação 4. 

 

𝐓𝐀
2 = ∑

𝐭𝑖
2

𝐒𝐭𝑖
2

𝐀
𝑖=1                                                                                           Equação 4 

 

Em que 𝐒𝐭𝑖

2  é a variância estimada𝑡𝑖. (MACGREGOR e KOURTI, 1995) 

 Após a obtenção dos scores são calculados os limites de confiança. Os 

limites de controle superior e inferior, a 95% de confiança são calculados pela 

média dos scores das amostras de calibração ± 2 vezes o desvio padrãodestas 

amostras, conforme a Equação 5. 

 

Lim 95% = t̅ ± 2𝜎                                                                                  Equação 5 

 

Entretanto, algumas vezes a carta baseada apenas nos scores não é 

suficiente, uma vez que quando as variáveis são altamente correlacionadas, o 

erro pode ser mal condicionado, além de que em alguns casos a componente 

principal escolhida explica pouco a variância dos dados, portanto a divisão que 

ocorre na Equação 2, acabam por fornecer resultados que não tem muito efeito 

sobre o conjunto de dados. 

Se ocorrer um tipo de evento totalmente novo, que não estava presente 

nos dados de referência utilizados para o desenvolvimento do modelo de PCA 

dentro do controle, será necessário uma nova componente principal e 

classificação sairá do plano. Esses novos eventos podem ser detectados pelo 

cálculo da predição quadrada do erro dos resíduos de novas amostras, o 

chamado Q-estatístico que representa a distância perpendicular ao quadrado 
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de uma nova observação em relação ao plano. Quando um evento incomum 

ocorre, resulta em uma mudança na estrutura de covariância de Y, que irá ser 

detectado por um alto valor de Q. 

Os gráficos Q são outra versão de cartas de controle baseado em PCA 

que pode ser construído usando os resíduos obtidos a partir de um conjunto 

das PCs restantes.  (PHALADIGANON et al,2013) 

Cartas de controle baseados em PCA têm sido amplamente utilizados no 

monitoramento de processos químicos e tem tido resultados satisfatórios. 

Wikström et al em 1998 utilizaram essa metodologia para o monitoramento do 

processo de eletrólise para a produção de cobre extremamente puro. 

Controlando a qualidade do cobre obtido, bem como a presença de oito 

impurezas metálicas. (WIKSTRÖM et al, 1998) Marengo e colaboradores 

(2006) utilizaram os dados da espectroscopia ATR FT-IR para o monitoramento 

do estado de conservação de madeira e superfícies pintadas, em que a cartas 

de controle baseadas PCA mostraram ser capaz de identificar a presença de 

alterações significativas nas superfícies pintadas, além de identificar o início 

das degradações e alterações induzidas pela exposição aos raios UV. 

(MARENGO et al, 2006) 

 

2.2.2 Baseadas no cálculo do sinal analítico líquido 

 

Outra abordagem que tem grande aceite no monitoramento de 

processos, utilizando dados espectroscópicos são as cartas de controle 

multivariadas baseadas no Sinal Analítico Líquido (NAS, do inglês, Net Analyte 

Signal), no qual o espectro é decomposto. A ideia principal do método NAS 

está representada em três contribuições: o vetor NAS (𝒓𝒌
∗ ) que representa a 

quantidade da propriedade de interesse na amostra, o espaço dos interferentes 

(𝒓𝒊𝒏𝒕), que os demais constituintes da amostra, e os resíduos (𝒓𝒓𝒆𝒔) que são as 

variações espectrais que não são explicadas pelos componentes anteriores, e 

em condições de operação adequadas contém apenas ruído instrumental, 

calculados segundo a Equação 6. Cada uma das três contribuições é 

quantificada e as cartas de controle são desenvolvidas para cada parte. 

(SKIBSTED et al, 2005) 
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𝐫 = 𝐫𝐢𝐧𝐭 + 𝐫𝐤
∗ + 𝐫𝐫𝐞𝐬                                                                                 Equação 6 

 

O NAS é a parte de um espectro que é ortogonal ao subespaço, 

chamado de espaço de interferência, gerado pelos espectros dos interferentes, 

conforme pode ser visto na Figura 2. (ROCHA et al, 2010) Os espectros das 

amostras em branco ou espectros de interferências puros podem ser utilizados 

para delimitar o espaço de interferência, através da aplicação de análise de 

componentes principais (PCA) utilizando espectros de conjuntos de amostras 

que contém todas as espécies que constituem a amostra, com exceção do 

analito, as chamadas amostras de branco ou placebos. 

 

Figura 2 - Representação geométrica do vetor NAS. O vetor NAS correspondente ao sinal do 
analito é ortogonal à porção do espectro referente aos interferentes 

.  
Fonte: autor 

 

O primeiro passo consiste em delimitar o espaço dos interferentes. Para 

isso é utilizado um conjunto de amostras de branco, que contém tudo com 

exceção do analito que se deseja monitorar. (ROCHA e POPPI, 2011) É feito 

um PCA com esse conjunto de amostras, como mostrado na Equação 7. 

 

𝐑−𝑘 = 𝐏𝐓T + 𝐄                                                                                      Equação 7 

 

Em que 𝐑−𝑘 é o espectro centrado na média de um conjunto de 

amostras dentro das especificações de qualidade, chamadas de NOC (do 

inglês, Normal Operating Conditions), 𝐓 são os loadings que definem o modelo 

do espaço dos interferentes, 𝐏 os scores e 𝐄 a matriz residual. O vetor dos 

interferentes pode ser calculado, projetando o vetor 𝐫 no espaço dos 

interferentes, conforme Equação 8: 

 

𝒓𝒊𝒏𝒕 = 𝑷𝑷+𝒓                                                                                           Equação 8 
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 Onde 𝑃+é a inversa de Moore-Penrose da matriz dos scores.  

 O NAS pode ser calculado através da Equação 9, como a parte do sinal 

analítico 𝐑, ortogonal ao espaço dos interferentes 𝐏: 

 

𝑩𝑘 =  (𝐈 − 𝐏𝐏+)𝐑                                                                                  Equação 9 

 

Em que 𝐼 é a matriz identidade de mesma dimensão que a dos 

espectros𝐁𝑘 contém um conjunto de vetores ortogonais que nem todos estão 

na mesma direção no espaço dos interferentes, utiliza-se então o vetor médio 

𝐛𝑘, chamado de vetor de regressão NAS, para definir uma única direção no 

espaço multivariado (ROCHA et al, 2010), conforme Equação 10: 

 

𝐛𝑘 =  
∑ 𝐁𝑖

𝐈
𝑖=1

𝐈
                                                                                          Equação 10 

 

O vetor NAS é calculado através da projeção do espectro 𝐫 no vetor de 

regressão, como mostrado na Equação 11: 

 

𝐫𝐍𝐀𝐒 =  𝐛𝑘(𝐛𝑘
T𝐛𝑘)

−1
𝐛𝑘

T𝐫                                                                        Equação 11 

 

Por fim, o vetor dos resíduos é calculado pela Equação 12, pois, sabe-se 

que ele é a porção do sinal analítico que não consegue ser decomposta pelo 

vetor NAS ou dos interferentes. 

  

𝐫𝐫𝐞𝐬 = 𝐫 −  (𝐫𝐍𝐀𝐒 +  𝐫𝐢𝐧𝐭)                                                                        Equação 12 

 

Uma vez decomposto o espectro nas três contribuições, as cartas são 

desenvolvidas. O vetor NAS corresponde diretamente à concentração do 

analito, de modo que pode ser usado para construir um gráfico de controle que 

reflete a quantidade de analito nas amostras. Os limites são derivados a partir 

do desvio padrão da média do vetor NAS (𝐧𝐚𝐬𝐍𝐎𝐂) e são calculadas usando 

95% de confiança, a partir da média de 𝐧𝐚𝐬𝐍𝐎𝐂 e desvio padrão de 𝐧𝐚𝐬𝐍𝐎𝐂. 

Conforme descrito na Equação 13. 
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Lim95% =  𝐧𝐚𝐬𝐍𝐎𝐂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ± 2S𝐧𝐚𝐬𝐍𝐎𝐂
                                                               Equação 13 

 

A carta dos interferentes é construída pela projeção da matriz NOC no 

espaço dos interferentes, segundo a Equação 14. 

 

𝑹𝒊𝒏𝒕 = 𝑷𝑷+𝑹𝑵𝑶𝑪                                                                                  Equação 14 

 

Os espectros das amostras “sob controle” (chamado 𝐑𝐢𝐧𝐭) devem ocupar 

uma região restringida do espaço de interferência. As novas amostras, também 

“sob controle”, que forem projetadas no espaço interferência deverão ocupar a 

mesma região. Amostras “fora de controle” serão projetadas numa região 

distante. E é justamente essa distância da projeção de um espectro no espaço 

de interferência que é usado para construir a carta de controle dos 

interferentes. 

Para o desenvolvimento desta carta, os scores de cada espectro, 

correspondente a novas coordenadas no espaço dos interferentes, são 

calculados segunda a Equação 15: 

 

𝐓𝐍𝐎𝐂 =  𝐑𝐢𝐧𝐭
T 𝐏(𝐏T𝐏)−1                                                                          Equação 15 

 

O d-estatístico para cada espectro é usado para checar se novas 

amostras tem a mesma covariância que as amostras dentro do controle, 

conforme Equação 16: 

 

𝐝𝐍𝐎𝐂 = (𝐭𝐍𝐎𝐂 − 𝐭̅𝐍𝐎𝐂)T𝐒−1(𝐭𝐍𝐎𝐂𝐢 −  𝐭̅𝐍𝐎𝐂)                                            Equação 16 

 

Onde 𝐭̅𝐍𝐎𝐂 é a média do vetor 𝐭𝐍𝐎𝐂 e 𝐒é a covariância da matriz centrada 

𝐓𝐍𝐎𝐂. 

O d-estatístico, dividido por algumas constantes, segue uma distribuição 

F com 𝐴 e  (𝐼𝑁𝑂𝐶 − 𝐴) graus de liberdade. Em que 𝐴 é o número de 

componentes principais usadas no modelo e 𝐼𝑁𝑂𝐶 o número de amosras dentro 

do controle. De modo que finalmente o limite da carta dos interferentes pode 

ser calculado como descrito na Equação 17: 
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𝐷𝑙𝑖𝑚,∝ =  
𝐴(𝐼𝑁𝑂𝐶

2 −1)

𝐼𝑁𝑂𝐶(𝐼𝑁𝑂𝐶−𝐴)
𝐹∝                                                                        Equação 17 

 

 O valor de 𝐹∝ é tabelado para uma distribuição F com ∝ níveis de 

confiança (MILLER e MILLER, 2005). 

A carta dos resíduos é calculada pela diferença dos vetores 𝐧𝐚𝐬𝐍𝐎𝐂 e 

𝐫𝐍𝐎𝐂 de 𝐫𝐍𝐎𝐂 , conforme mostrado na Equação 18 

 

𝐫𝐫𝐞𝐬 =  𝐫𝐍𝐎𝐂 −  𝐫𝐢𝐧𝐭 −  𝐧𝐚𝐬𝐍𝐎𝐂                                                                Equação 18 

  

Os limites da carta dos resíduos são calculados com base no Q-

estatístico e são usados para verificar se o resíduo de novas amostras não é 

devido somente ao ruído aleatório, isto porque, para amostras dentro do 

controle deveriam conter apenas ruído de distribuição aleatória. Valores de Q-

estatístico muito elevados podem implicar em presença de erros sistemáticos, 

calculados segundo a Equação 19. 

 

𝑄𝑁𝑂𝐶 =  𝑅𝑟𝑒𝑠
𝑇 𝑅𝑟𝑒𝑠  ≈ 𝑔𝑋ℎ

2                                                                      Equação 19 

 

O Q estatístico segue uma distribuição Q², onde o escalonamento do 

fator g e os graus de liberdade ℎsão chamados os momentos correspondentes 

da distribuição. 

Utilizando o NAS, existem alguns trabalhos, como o de Skibsted et al 

(2005) que utilizaram a espectroscopia NIR para fazer a determinação da 

homogeneidade de misturas de princípios ativos, um importante processo de 

controle de formulações sólidas. Esse método foi calculado a partir do NAS e 

mostrou bons resultados, sobretudo pelo fato de ser rápido, fácil, não destrutivo 

e providenciar testes estatísticos para o estudo de homogeneidade. A 

homogeneidade foi caracterizada por dois métodos e validada com os dados 

obtidos por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). (SKIBSTED et al, 

2005) 

Rocha e Poppi (2010) utilizaram a espectroscopia NIR e cartas de 

controles multivariadas para a caracterização de polimorfismo de amostras de 

Piroxicam. Três polimorfos foram identificados e caracterizados por difração de 
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Raio-X de pó e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As formas II e III 

não eram desejadas pela indústria farmacêutica e são consideradas impurezas. 

Nesse estudo foram desenvolvidas três cartas de controle: a carta de controle 

NAS (relacionada ao polimorfo I), a carta de interferentes (relacionada à 

contribuição dos demais constituintes da amostra) e a carta dos resíduos, para 

avaliar a contribuição da variação não-sistemática. E este método mostrou 

grande eficiência e rapidez em avaliar a pureza e a composição polimórfica de 

formulações de Piroxicam. (ROCHA e POPPI, 2010) 

Rocha e Poppi (2011) desenvolveram um trabalhoque apresenta o uso a 

espectroscopia NIR foi utilizada para construir cartas de controle multivariadas, 

baseadas no vetor NAS, para a caracterização de estruturas polimórficas de 

carbamazepina. Neste caso, a substância possui quatro formas polimórficas, 

das quais a de interesse é a forma III. Semelhante ao estudo anterior, foram 

desenvolvidas 3 cartas de controle. E o resultado foi bem sucedido, chegando 

a inclusive, determinar uma quinta forma polimórfica, provavelmente associada 

a impurezas. (ROCHA e POPPI, 2011) 

 

2.3 PARÂMETROS DE QUALIDADE – TEOR 

 

A qualidade em produtos farmacêuticos é constituída por uma 

compreensão abrangente, que envolve as características toxicológicas, 

farmacocinéticas de um medicamento, bem como as características químicas, 

físicas e biofarmacêuticas. (FDA, 2004) Dentre as características químicas um 

dos parâmetros de grande importância é o teor de princípio ativo. 

A eficiência do medicamento no tratamento de um paciente se relaciona 

intimamente com a quantidade de princípio ativo administrada. Portanto, 

assegurar que a quantidade especificada na formulação corresponde ao que 

valor contido na descrição do produto é de extrema importância. Por isso, cada 

unidade do lote de um medicamento deve conter quantidade do componente 

ativo próxima da quantidade declarada. 

O procedimento requerido para determinar a quantidade do princípio 

ativo no medicamento é a uniformidade de teor em princípio ativo, que 

possibilita a avaliação da quantidade de componente ativo em unidades 

individuais do lote e verifica se esta quantidade é uniforme nas unidades 
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testadas e próximas as declaradas na formulação. As especificações deste 

teste se aplicam às formas farmacêuticas com um único fármaco ou com mais 

de um componente ativo. Exceto quando indicado de maneira diferente na 

monografia individual, o teste se aplica, individualmente, a cada componente 

ativo do produto. (Farmacopeia Brasileira, 5ª edição) 

Em geral a determinação de teor envolve diversas etapas, no qual o 

medicamento é dissolvido em um solvente, em seguida passa por uma série de 

diluições, e alíquotas são retiradas para ser analisadas por uma técnica de 

referência indicada na Farmacopeia. Quanto menor a quantidade de princípio 

ativo, mais importante é que este teste seja feito. A variação de princípios 

ativos aceita para consumo e eficiência no tratamento medicamentoso, em 

relação às quantidades declaradas, deve estar compreendida entre 90 - 110%, 

podendo variar para alguns fármacos. 

A uniformidade das doses unitárias de formas farmacêuticas sólidas 

pode ser avaliada por dois métodos: Variação de peso e Uniformidade de 

Conteúdo. A aplicação de cada método é feita considerando a forma 

farmacêutica, dose e proporção do fármaco. 

Para a quantificação dos princípios ativos os processos mais utilizados 

são as titulações em meio anidro, a complexometria e a espectrofotometria no 

ultravioleta, extração por contra-corrente e cromatografia líquida. Nesta última 

técnica, quando a formulação farmacêutica possui mais de um API, colunas 

cromatográficas específicas necessitam ser utilizadas para detecção e 

quantificação de cada um deles. (PIETERS et al., 2013) 

 

2.3.1 Método de referência (CLAE) 

 

Segundo a IUPAC (do inglês, International Union of Pure Applied 

Chemistry) a cromatografia é uma técnica utilizada para separar os 

constituintes de uma amostra. Consiste em uma fase estacionária, sólido ou 

um líquido retido sobre um gel ou sólido e uma móvel, que pode ser líquida ou 

gasosa. (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000, p. 286) A cromatografia é 

classificada de acordo com o tipo de fase móvel e fase estacionária. 

A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é a mais 

comumente usada na determinação de fármacos em formulações 
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farmacêuticas e materiais biológicos, (HANSEN, PEDERSEN-BJERGAARD e 

RASMUSSEN, 2012, p. 173) tal como regulado pela USP. Essa técnica é 

utilizada para separar e determinar espécies em grandes variedades de 

materiais orgânicos, inorgânicos e biológicos. (SKOOG et al., 2006, p. 924) 

Na Figura 3 são mostradas as principais estruturas de um sistema de 

cromatografia líquida.  

 
Figura 3 - Estruturas principais de um sistema de cromatografia líquida. Um CLAE é 

constituído por: injetor, pelo qual as amostras entram no sistema, juntamente com 
a fase móvel; coluna cromatográfica, onde será feita à separação dos 
constituintes da amostra; detector, onde as substâncias eluídas são detectadas; 
descarte, para armazenar os resíduos gerados; sistema de dados, conectado ao 
detector para obtenção dos resultados.  

 
Fonte: Adaptado Hansen et al, 2012 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 3, na técnica CLAE as 

amostras são submetidas juntamente com a fase móvel, que é eluída a 

grandes pressões, através de colunas de separação ou colunas 

cromatográficas. As colunas de separação, representadas na Figura 3, como 

“coluna analítica”, são tubos de aço de 5-25 cm de comprimento, preenchidas 

com materiais que retardam a introdução do analito ao sistema, esses 

materiais são chamados de fase estacionária. Forças físicas e químicas atuam 

entre os solutos e as duas fases são responsáveis pela retenção dos solutos 

sobre a coluna cromatográfica. A diferença na magnitude dessas forças é que 
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determina a resolução, de acordo com a maior afinidade com a fase móvel ou 

fase estacionária, é que vai ocorrendo a separação dos solutos individuais. O 

final da coluna cromatográfica é conectado a um detector onde as substâncias 

eluídas são detectadas. (HANSEN, PEDERSEN-BJERGAARD e 

RASMUSSEN, 2012, p. 173) 

A CLAE é uma técnica que tem a capacidade de realizar separações e 

análises quantitativas de uma grande quantidade de compostos presentes em 

vários tipos de amostras, em escala de tempo de poucos minutos, com alta 

resolução, eficiência e sensibilidade. Necessita de operadores experientes, 

solventes de alta pureza e materiais de consumo elevados e não possui um 

detector universal. (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000, p. 289) 

Panchagnula e colaboradores (1999) utilizaram a técnica CLAE de fase 

reversa na determinação de rifampicina e seu principal metabolismo em plasma 

e na urina, em presença de pirazinamida e isoniazida. O objetivo principal do 

trabalho era o desenvolvimento de um método sensível e simples para 

determinação simultânea de rifampicina e a forma desacetil rifampicina em 

fluídos biológicos, em presença de outros fármacos. O método de fase reversa 

apresentado mostrou ser bastante simples, sensível e com grande 

reprodutibilidade para análises dos analitos em questão em fluídos biológicos. 

Foi capaz de fazer estimações seletivas, além de necessitar de um volume 

bem menor de amostras e simplicidade nos procedimentos de extração, bem 

como uma fase móvel de simples preparo. (PANCHAGNULA et al, 1999) 

 

2.4 NUPLAM 

 

O Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (NUPLAM) é um 

órgão suplementar da universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculado 

à Reitoria, fundado em 1991, originário do Núcleo Industrial Químico 

Farmacêutico (NIQUIFAR) que havia sido criado em 1972, pelo Laboratório 

Farmacêutico de Produção Industrial (LAFAPI). Vinculado ao Departamento de 

Farmácia desde então, integrou o sistema de Laboratórios Oficiais do Brasil 

produtores de medicamentos para o Ministério da Saúde. 

Localiza-se no Campus Universitário da UFRN e atualmente desenvolve 

atividades de produção e fornecemento para o Estado de medicamentos que 
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se destinam ao apoio ao Sistema Único de Saúde, Hospital Universitário e 

Secretarias Municipais de Saúde, além de servir como campo de estágios 

supervisionados a diferentes cursos de graduação. 

Desde o ano de 2003, o NUPLAM e ao Departamento de Farmácia 

reestabeleceram a sua parceria através de projetos inovadores, nos quais o 

ensino, a pesquisa e a extensão apresentam-se indissociados, o que faz com 

que o NUPLAM seja considerado um espaço acadêmico privilegiado, onde o 

conhecimento produzido é compartilhado, através das atividades de fabricação 

e distribuição de medicamentos. Estas iniciativas fazem do NUPLAM um 

campo de atuação propício para a Pesquisa e desenvolvimento de novas 

metodologias analíticas, tais como as propostas pela abordagem de PAT. 

Atualmente o NUPLAM produz duas linhas de medicamentos, para 

serem distribuídas gratuitamente para a população. São produzidos cápsulas 

de Isoniazida + Rifampicina 100+150 mg e Isoniazida + Rifampicina 200+300 

mg. Estes medicamentos são destinados à tuberculose, que é uma doença que 

apesar do lento declínio nos últimos anos, ainda tem uma ocorrência global 

muito grande. Causando cerca de 9,4 milhões de novos casos e sendo 

responsável por 1,7 milhões de mortes em 2009, de acordo com o relatório da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). (Q. CHEN et al., 2014) É causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de koch. (AHMAD 

e MOKADDAS, 2013). 

O controle da tuberculose (TB) ainda é um desafio de ordem global, 

sobretudo em países de alto risco, onde os recursos são limitados e a 

ocorrência do vírus da imunodeficiência humana (HIV) aumenta as chances de 

co-infecção. Os esforços para controle a doença estão sendo ameaçados pela 

resistência aos fármacos anti-TB. (ALOBU, et al., 2014) Por esse motivo o 

estudo desses medicamentos é de extrema importância para assegurar o 

tratamento adequado dos portadores de tuberculose. 

 

2.4.1 Isoniazida 

 

A hidrazida do ácido 4-piridinacarboxílico, mais conhecida como 

isoniazida, é um pó cristalino branco ou incolor, cuja fórmula molecular é 

C6H7N3O e estrutura química é representada pela Figura 4. Facilmente solúvel 
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em água, ligeiramente solúvel em etanol, pouco solúvel em clorofórmio, 

praticamente insolúvel em benzeno e éter etílico, apresenta como faixa de 

fusão: 170 °C a 174 °C.  (Farmacopeia Brasileira, 5. ed.) 

 

Figura 4 - Estrutura química da molécula de isoniazida. Um dos princípios ativos do 2 em 1, 
medicamento destinado ao tratamento da tuberculose. 

 
Fonte: Neves, et al., 2012 

 

É um fármaco antituberculostático de primeira linha utilizado no 

tratamento de todos os tipos de tuberculose e, especialmente tuberculose 

meningite, onde pode ser utilizado sozinho ou em conjunto com outros 

fármacos. Também é utilizado como um agente profilático para pessoas que 

possuem exposição constante a pacientes tuberculosos. Vários produtos 

isoniazida estão disponíveis para o tratamento da  tuberculose, dentre os quais 

comprimidos, xarope e injeções intramusculares. (Martins, et al., 2014) Em 

comprimidos, contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade 

declarada de C6H7N3O. (Farmacopeia Brasileira, 5ª edição, 2010) 

A isoniazida é uma pró-droga que é ativado por microbactérias enzima 

catalase-peroxidase (CPE) na presença de íons manganês, dinucleotídeo 

nicotinamida e adenina (NAD, do inglês, de Nicotinamide Adenine Dinucleotide) 

e oxigênio. Inibe o crescimento do bacilo da tuberculose, in vitro em 

concentrações menores do que 1 ug mL–1. (NAIK et al., 2013) 

O modo de ação da isoniazida tem sido bastante estudado, sabe-se ela 

gera uma gama de compostos altamente reativos, incluindo espécies de 

oxigênio reativas, espécies orgânicas reativas que ataca múltiplos avos no M. 

tuberculosis. Este ataque resulta em efeitos pleiotrópico, como a inibição da 

síntese de proteínas e de ácidos nucleicos. A resistência à isoniazida é a forma 

mais comum encontrada de resistência à droga anti-TB, tanto isoladamente 

quanto em combinação com outras drogas. (SANTOS, 2012) 
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2.4.2 Rifampicina 

 

Rifampicina ou 3-[[(4-Metil-1-piperazinil)imino]metil]rifamicina é um pó 

cristalino, de cor castanho-avermelhado a vermelho-acastanhado. Pouco 

solúvel em água, solúvel em metanol, pouco solúvel em acetona e etanol. 

(Farmacopeia Brasileira, 2010) De forma molecular C43H58N4O12 e estrutura 

química apresentada na Figura 5. Apresenta polimorfismo, e existe em duas 

formas polimorfas principais, I e II, além de existir na forma amorfa. A forma I é 

estável e a II, metainstável. Apresentam solubilidades distintas em meio 

aquoso, e isto é responsável pela variação da absorção e biodisponilidade do 

fármaco. (AGRAWAL et al, 2004) 

 

Figura 5 -  Estrutura química da molécula de rifampicina. Um dos princípios ativos do 2 em 1, 
medicamento destinado ao tratamento da tuberculose. 

 
Fonte: Neves, et al., 2012 

 

A rifampicina é o fármaco mais comum usado no tratamento contra a 

tuberculose, foi introduzido no início de 1970. (SANTOS, 2012) Apesar de ser 

bastante eficácia na terapia contra a TB, a rifampicina ainda enfrenta uma série 

de desafios. Em primeiro lugar, a entrega oral de rifampicina pode causar 

diversos de efeitos secundários graves, incluindo a hepatotoxicidade. Outro 

inconveniente é que sucesso da atividade terapêutica com esse fármaco é 

diretamente proporcional à sua concentração no local alvo. E como a 

rifampicina é uma classe biofarmacêutica II, a sua taxa de dissolução é limitada 
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devido a sua má solubilidade em água. O que implica em maior eficiência no 

tratamento de TB usando rifampicina apenas quando uma alta concentração de 

fármaco pode ser entregue diretamente a e sustentada nos macrófagos 

alveolares. (OBER, et al., 2013) 

A capacidade de matar Mycobacterium tuberculosis relaciona-se 

diretamente com a concentração de fármaco à qual a bactéria fica exposta. O 

tratamento incompleto da tuberculose, é comum o desenvolvimento de 

resistência à droga pode ser normalmente atribuído à não-conformidade com o 

regime terapêutico ou uma interrupção do fornecimento de drogas. (BALBÃo et 

al., 2010) 

Sabe-se que de 90 % dos fármacos isolados que causam a tuberculose 

resistente rifampicina também são resistentes à isoniazida, e resistência à 

rifampicina é, portanto, um marcador substituto valioso para a tuberculose 

multiresistente. (SANTOS, 2012) 

 

2.5 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

 

A busca crescente por melhoria da qualidade de produtos e 

racionalização da produção nas várias áreas da indústria tem levado à 

substituição gradual de técnicas analíticas conservadoras demoradas e 

procedimentos de controle inespecíficos por ferramentas analíticas específicas 

e compatíveis com o ambiente. (BURNS e CIURCZAK, 2008, p.7) A 

implementação de PAT na indústria farmacêutica exige o desenvolvimento de 

novas metodologias de análise que possam ser facilmente adaptadas aos 

processos industriais existente, que possibilite o monitoramento das diferentes 

etapas do processo e ainda, forneça resultados analíticos precisos de forma 

simples. ( BLANCO e ALCALÁ, 2006a) 

Neste sentido, as espectroscopias, em geral, tem tido grande destaque 

nos últimos anos na química analítica. E tem sido uma ferramenta de grande 

importância no controle de qualidade e monitoramento de processos. Os 

métodos espectroscópicos de análise baseiam-se na interação da radiação 

com a matéria, através da medida da quantidade de radiação produzida ou 

absorvida pelas moléculas ou espécies atômicas de interesse. (SKOOG et al, 
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2006, p.670) Esses métodos são classificados de acordo com a faixa do 

espectro eletromagnético envolvida na medida, conforme Figura 6. (NICOLAÏ et 

al., 2007) 

Devido a radiação no infravermelho (IV) não ser suficientemente 

energética, as absorções de radiação IV limitam-se a espécies moleculares que 

possuem pequenas diferenças energéticas entre seus níveis vibracionais e 

rotacionais. Para que essa absorção ocorra é necessário que a molécula sofra 

variação no momento de dipolo durante o seu movimento rotacional ou 

vibracional. (HOLLE, SKOOG e CROUCH, 2009, p. 445) 

 
Figura 6 - Espectro eletromagnético. Em destaque, a região do do infravermelho, que é 

dividido em infravermelho próximo, médio e distante. 

 
Fonte: Autor 

 

As ligações químicas das substâncias possuem frequências de vibração 

específicas, que correspondem a níveis de energia da molécula, são os 

chamados níveis vibracionais. Estas frequências dependem de fatores como a 

geometria molecular, a superfície de energia potencial da molécula, massas 

dos átomos e do acoplamento vibracional, decorrentes de moléculas com 

muitos centros de vibração. (SKOOG & LEARY, 1992, p. 254) As ligações 

podem vibrar sob forma de estiramento, que ocorre quando há uma variação 

contínua na distância interatômica ao longo do eixo da ligação entre dois 

átomos, e podem ser simétricas ou assimétricas; ou deformações, 

caracterizados pela variação no ângulo entre duas ligações que podem ser: 

scissoring, rocking, wagging e twisting. (HOLLER; SKOOG e CROUCH, 2009, 

p. 447) 
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2.5.1 Princípios da Espectroscopia NIR 

 

A região do infravermelho próximo compreende a faixa do espectro 

eletromagnético de (780 a 2500 nm), (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000, p. 

107) situada entre o visível e o infravermelho médio, conforme visto na Figura 

4. As absorções na faixa NIR são baseadas em overtones e combinação de 

vibrações da molécula investigada. Devido à sua probabilidade de transição 

inferior, as intensidades geralmente diminuem por um fator de 10 a 100, a cada 

nível a partir da base para o próximo overtone. (SIESLER, 2008, p.15) 

Na região do NIR, as moléculas sofrem transições vibracionais e 

rotacionais podendo passar diretamente de um determinado nível energético 

para dois ou mais níveis de maior energia. As bandas de absorção mais 

proeminentes que ocorrem na região do infravermelho próximo estão 

relacionadas à sobretons e combinações de vibrações fundamentais de grupos 

funcionais –CH, –NH, –OH e –SH. (JAMRÓGIEWICZ, 2012) 

A espectroscopia NIR pode ocorrer de três modos: transmitância, 

reflectância difusa e transflectância. O segundo mede a reflectância e o terceiro 

mede a combinação entre a transmitância e reflectância. (Hansen, Pedersen-

Bjergaard, Hasmussen, 2012, p.110) O modo de transmissão e transflexão são 

em geral utilizados para amostras líquidas e semissólidas, enquanto que a 

reflectância difusa, é utilizada em amostras sólidas, na qual a radiação não é 

capaz de atravessar a amostra e ser captada por um detector que fique a 180º 

da fonte de emissão, conforme Figura 7. 

A espectroscopia do NIR pode ser utilizada em determinações qualitativa 

e quantitativa de espécies moleculares de todos os tipos. Quando a radiação 

incidente pode ser refletida, absorvida ou transmitida, e a contribuição relativa 

de cada fenômeno depende da constituição química e parâmetros físicos da 

amostra. (NICOLAÏ et al., 2007) 

Atualmente, a espectroscopia NIR é amplamente aceita pela indústria 

farmacêutica como um método de análise qualitativa e quantitativa para o 

controle dos parâmetros físico-químicos das amostras, proporcionando 

medição direta de amostras sólidas com uma análise rápida e precisa, 

necessitando de pouca ou nenhuma manipulação da amostra. (BLANCO e 

ALCALÁ, 2014) 
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Figura 7 - Ilustração dos modos de transmissão, transflexão e reflectância difusa. 

 
Fonte: autor 

 
. 

Das técnicas analíticas disponíveis para o desenvolvimento de métodos 

qualitativos e quantitativos na indústria farmacêutica, espectroscopia NIR é 

provavelmente a mais bem-sucedida. Na literatura constam diversos trabalhos 

voltados para a indústria farmacêutica usando a espectroscopia NIR. 

Blanco e colaboradores (2006), desenvolveram uma metodologia para a 

caracterização de polimorfos de princípio ativo de uma formulação comercial. O 

estudo de poliformismo de APIs é de extrema importância para a indústria 

farmacêutica, uma vez que formas polimórficas indesejadas podem alterar 

algumas propriedades dos medicamentos. Aliada a espectroscopia NIR, foi 

utilizado o método de resolução de curvas por mínimos quadrados alternados 

(MCR-ALS, do inglês, Multivariate curve resolution–alternating least squares) 

para obtenção dos espectros puros do princípio ativo, descartando etapas de 

pré-tratamento dasamostras. Os resultados mostraram a ausência de 

transformação polimórfica, quando o DKP nas suas duas formas polimórficas é 

misturado e compactado com os excipientes da formulação farmacêutica. 
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Porém, a granulação com celulose microcristalina como excipiente, num meio 

aquoso faz com que ambos os polimorfos DKP evoluam para a forma amorfa, 

independentemente da forma cristalina inicial presente. Estes resultados foram 

confirmados usando por medições de difractometria de pó de raios-X (XRD, do 

inglês, X-ray powder diffractometry) e calorimetria exploratória diferencial (DSC, 

do inglês, differential scanning calorimetry). Confirmando que a espectroscopia 

NIR é bastante eficiente na diferenciação de formas polimórficas de APIs. 

(BLANCO el at, 2006) 

Blanco e Alcalá (2006b), propuseram um método para a determinação 

simultânea dos princípios ativos: paracetamol, ácido ascórbico, bromidrato 

dextrometorphan, cafeína e maleato de clorfeniramina em uma preparação 

farmacêutica por eles desenvolvida. Os cinco APIs foram quantificados 

utilizando um método de regressão PLS1, nos quais foram obtidos coeficientes 

de correlação da ordem de 0,95 a 0,99, aplicável sobre um amplo intervalo de 

concentração de analito (0,04-6,50 peso.%). A validação desta metodologia foi 

feita, mediante a determinação de sua seletividade, linearidade, exatidão, 

precisão e robustez. Os resultados demonstraram que o método proposto é 

bastante eficiente e equivalente aos métodos existentes (HPLC e redox 

Titulometria) para a mesma finalidade. (BLANCO e ALCALÁ, 2006b) 

Neves e colaboradores (2012) empregaram a técnica de espectroscopia 

NIR e modelos PLS, para medir o percentual de dissolução dos fármacos: 

isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol em preparações 

farmacêuticas para o tratamento da tuberculose pulmonar, produzidas na 

NUPLAM-UFRN. Para construção dos modelos PLS, os dados espectrais 

foram pré-tratados com MSC, filtros e derivadas Savitzky-Golay. Os 

coeficientes de correlação (R2) para a determinação por HPLC contra valores 

previstos (NIRS) foram de 0,88 a 0,98 A raiz quadrada da soma do quadrado 

dos erros da previsão (RMSEP), obtido a partir de modelos PLS foram: 9,99%, 

8,63%, 8,57% e 9,97% para isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida, 

respectivamente. Os resultados mostraram que a técnica NIR em conjunto com 

as ferramentas quimiométricas, são uma proposta promissora na determinação 

de porcentagem de dissolução de fármacos. (NEVES et al., 2012) 

Fernandes e colaboradores (2012) propuseram um método não 

destrutivo para a detecção de comprimidos de glibenclamida adulterados, 
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utilizando a espectroscopia NIR e espectroscopia de fluorescência, em 

conjunto com ferramentas quimiométricas como Soft Independent Modeling of 

Class Analogy (SIMCA), Partial Least Squares-Discriminant Analysis (PLS-DA) 

e Unfolded Partial Least Squares com Discriminant Analysis (UPLS-DA). Um 

total de 366 amostras foram analisadas, dentre comprimidos genérico, da 

Farmácia Popular e da marca de referência. O teor do API em cada 

comprimido foi obtido por espectrofotometria UV, tal como descrito na 

Farmacopeia. Os resultados obtidos com o NIR e espectroscopia de 

fluorescência, juntamente com os obtidos a partir da classificação de dados 

multivariados mostram que esta técnica combinada é uma forma eficaz para 

detectar a adulteração de medicamentos para o tratamento de diabetes, 

podendo ser estendido para detecçãode falsificação de diferentes tipos de 

medicamentos. (FERNANDES et al., 2012) 

Dadas as vantagens que a espectroscopia NIR apresenta, tais como ser 

uma análise não-destrutiva, com rapidez na aquisição dos dados, custo 

relativamente baixo, que pode ser automatizada e de menor consumo de 

produtos químicos e reagentes tóxicos associados com os métodos químicos 

por via úmida, pode-se afirmar que é uma estratégia alternativa que pode 

reduzir substancialmente os tempos de análise e os custos para o ensaio de 

rotina para determinação de princípio ativo de produtos farmacêuticos em 

medicamentos. (PIETERS et al., 2013)Os resultados fornecidos pelo NIR 

podem facilmente podem ser trabalhados em conjunto com os conceitos de 

cartas de controle e possibilitar um monitoramento na qualidade de processos, 

tais como os realizados na indústria farmacêutica. 

 

2.6 FERRAMENTAS QUIMIOMÉTRICAS 

 

No NIR, as bandas espectrais são em geral largas e normalmente 

sobrepostas. É raro apresentar bandas espectrais seletivas que permitem uma 

correlação simples com a concentração do analito. Por este motivo técnicas de 

calibração multivariada são necessárias para o desenvolvimento de modelos 

de calibração, através de um conjunto de treinamento, para extrair informações 

do analito. (HOLLER, SKOOG e CROUCH, 2009, p. 488) Além disso, 

normalmente se recorre a pré-tratamentos espectrais, com o intuito de diminuir 
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a interferência de efeitos físicos, relacionados com ruído instrumental, 

dispersão da luz, entre outros, que podem contribuir na medida do sinal e 

fornecer resultados enganosos. 

Diversos parâmetros espectrais, tais como espalhamento de luz, 

variações de percurso de cada comprimento de onda e ruído aleatório, 

resultante de propriedades físicas variáveis das amostras ou efeitos 

instrumentais, necessitam de correções matemáticas, através dos chamados 

pré-tratamentos de dados. (REICH, 2005) Eles devem ser feitos antes da 

construção de modelos multivariados, a fim de reduzir ou eliminar sua 

interferência sobre o espectro. As cartas de controle baseiam-se unicamente 

na informação proveniente dos dados espectrais, portanto, garantir que 

variações físicas ou instrumentais não fazem parte do sinal analítico, permitirá 

a construção de cartas de controle com maior eficiência no monitoramento de 

variações de causas especiais. 

Em geral, as técnicas de pré-processamento espectrais são usadas para 

remover quaisquer informações irrelevantes, que não podem ser tratadas 

adequadamente pelas técnicas de regressão. (NICOLAÏ et al., 2007) 

 

2.6.1 Suavização Savizky-Golay 

 

Dentro os diversos pré-tratamentos espectrais, os mais utilizados são as 

suavizações, tais como o filtro Savizky-Golay, que é um filtro utilizado para a 

remoção de ruído de alta frequência das amostras. É frequentemente utilizado 

nos espectros. Consiste numa operação feita separadamente em cada linha da 

matriz de dados e atua nas variáveis adjacentes.  

O alisamento SavGol assume que as variáveis que estão próximas 

umas das outros na matriz de dados contêm informações semelhantes e por 

isto, estão relacionadas umas com as outras, de modo, que se pode calcular a 

média em conjunto para reduzir o ruído, sem perda significativa do sinal de 

interesse. (WISE, 2006, p. 169) O algoritmo ajusta um polinômio aos dados, de 

intervalos em intervalos, denominados janelas, no qual será feita a suavização, 

conforme a equação 20.  
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𝐗𝒊
∗ =  

1

2𝑚+1
∑ 𝐖𝑗

𝑚
𝑗=𝑚 𝐗𝑖+𝑗                                                                      Equação 20 

 

Onde 𝐗é a matriz que se deseja tratar,𝐗𝒊
∗ a matriz derivada, 𝑚 o número 

da janela, e 𝐖𝑗 é um peso calculado por mínimos quadrados. 

A Figura 8 corresponde à comparação de um espectro NIR sem pré-

processamento (Figura 8a) em comparação com o espectro NIR pré-tratado 

com Suavização Savizky-Golay, com janelas de 15 pontos (Figura 8b). 

 

Figura 8 - Comparação entre espectros NIR em modo de reflectância de medicamentos 
antituberculostáticos com e sem pré-tratamento. a) Espectros NIR sem pré-
tratamento e b) espectros NIR tratados com suavização Savizky-Golay, com 
janelas de 15 pontos. 

 
Fonte: autor 

 

Conforme pode ser visto na Figura 8b, este pré-tratamento reduz 

significativamente os ruídos instrumentais, porém o controle do tamanho da 

janela empregada é de fundamental importância para o desempenho deste pré-

processamento, uma vez que janelas muito pequenas podem deixar ruído 

remanescente e janelas muito grandes, podem acarretar em perda de 

informações importantes ao modelo. O ajuste adequado desse algoritmo 

resulta na diminuição dos ruídos instrumentais aleatórios e o aumento da razão 

sinal/ruído. 
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Chakraborty e Das (2012) utilizaram a suavização Savizky-Golay para 

melhorar a representação de eletrocardiogramas. Seu desempenho foi 

comparado ao de banda defiltragem, retirada do algoritmo de detecção de QRS 

Pan Tompkins. A relação sinal/ruído foi calculada para os dois tipos, depois de 

filtrar para comparar o que é melhor para o método de filtragem do ECG. Os 

resultados obtidos comprovaram que a suavização Savizky-Golay teve um 

desempenho melhor na redução de ruídos em eletrocardiogramas, uma vez 

que a relação sinal/ruído após a utilização desse pré-tratamento era cerca de 

0,75, enquanto que o QRS só conseguia -0,05. (CHAKRABORTY e DAS, 2012) 

 

2.6.2 MSC 

 

Também se faz uso de algoritmos que promovam a normalização do 

espectro, a mais utilizada é correção de espalhamento multiplicativo de luz 

(MSC, do inglês, Multiplicative Scatter Correction). Em geral, se aplica este pré-

processamento onde existem variações multiplicativas entre os perfis de 

resposta das amostras. Normalmente causadas por diferenças nos percurso 

óptico das amostras ou emconsequência de processos de dispersão de luz, 

para compensar os efeitos de mudança de base, bem como o efeito de 

espalhamento multiplicativo da luz, responsável pela inclinação do espectro.  

A causa dessa variação está associada a efeitos físicos, tais como a 

dispersão não uniforme através do espectro, isto porque, o grau de dispersão é 

dependente do comprimento de onda da radiação, o tamanho de partícula e o 

índice de refração, propriedades que podem variar de amostra para amostra. 

(NICOLAÏ et al., 2007) 

Neste pré-processamento é feita a padronização de cada espectro, por 

um espectro de referência, em geral, o espectro de referência utilizado é a 

média dos espectros, calculado conforme a Equação 21. 

 

�̅�𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝐱𝑖𝑘

𝑁
𝑖=1                                                                                      Equação 21  
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Em seguida são calculados por meio de uma regressão, os parâmetros 

𝑎𝑖 (coeficiente linear) e 𝑏𝑖 (coeficiente angular), individualmente para cada 

espectro, conforme Equação 22. 

𝐱𝑖𝑘 =  𝑎𝑖 +  𝑏𝑖�̅�𝑘 + 𝑒𝑖𝑘(𝑖 = 1, … , 𝑁; 𝑘 = 1, … , 𝑘)                                    Equação 22 

 

Por fim, os espectros são corrigidos, conforme a Equação 23. 

 

𝐱𝐢k,corrigido =  (𝐱𝐢k −  𝑎𝑖) 𝑏𝑖⁄                                                                  Equação 23 

 

Na figura 9 é mostrado o resultado do MSC, aplicado aos mesmos 

dados do espectro bruto apresentado na Figura 8a. Conforme pode ser visto o 

deslocamento ao longo do eixo Y, é corrigido após a aplicação do MSC.  

 

Figura 9 - Espectros NIR em modo de reflectância NIR de medicamentos antituberculostáticos 
pré-tratados com MSC. 

 
Fonte: Autor 

 

Chen e Thennadil (2012) utilizaram o MSC para investigar a natureza da 

informação contida em parâmetros de correção de dispersão. Verificou-se que 

os parâmetros de MSC são influenciados fortemente não apenas pelo tamanho 

da partícula, como pela concentração de partículas e o índice de refração do 

meio. Os resultados mostraram uma redução de cerca de 70% no erro na 

estimativa de tamanho de partícula em relação aos modelos obtidos através da 

aplicação de PLS para os espectros. (CHEN & THENNADIL, 2012) 
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2.6.3 SNV 

 

O SNV (do inglês, Standard Normal Variate), tem o um princípio de 

correção semelhante ao MSC, porém os fatores de correção são determinados 

de mododiferente. O SNV é uma normalização ponderada, que calcula o desvio 

padrão de todas as variáveis reunidas para uma determinada amostra e em 

seguida, normaliza todas elas por este valor. O ajuste multiplicativo é o desvio 

padrão dos valores detodas as variáveis (WISE, 2006, p.178) 

Após o cálculo do vetor médio, descrito pela Equação 20, é feito o 

ajuste, conforme decrito pela Equação 24. 

 

𝑤𝑖 =  √
∑ (𝑥1,𝑗− 𝑥�̅�)

2𝑛
𝑗=1

(𝑛−1)
+  𝛿−1                                                                   Equação 24 

 

Onde, 𝛿 é o deslocamento definido pelo usuário e 𝑛 o número de 

variáveis. 

O SNV melhora a precisão de previsão, mas não simplifica o modelo, 

nemreduz as interferências sistemáticas.  

Na Figura 10 é mostrado o resultado obtido após a aplicação do SNV, 

como pré-processamento aos dados originais da Figura 8a. Como pode ser 

visto o resultado deste pré-processameto é bastante similar ao do MSC e após 

a sua utilização as flutuações no eixo Y diminuem consideravelmente, quando 

comparados aos espectros originais. 

 

Figura 10 - Espectros NIR em modo de reflectância NIR de medicamentos 
antituberculostáticos pré-tratados com SNV. 

 
Fonte: Autor 
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Guo, Wu e Massart (1999) utilizaram o SNV como pré-tratamento de 

dados de NIR para o reconhecimento de padrões. Para isso, utilizaram 11 

conjuntos de dados de NIR, com diferentes faixas espectrais e número de 

classes. Os resultados mostraram que o SNV na maioria dos casos, melhorou 

as classificações, através da redução da variância intra-classe. (GUO, WU e 

MASSART, 1999) 

 

2.6.4 Derivadas Saviztky-Golay 

 

Para a correção de linha de base, o pré-processamento mais recorrente 

são as derivadas Saviztky-Golay, que tem um princípio de funcionamento muito 

semelhante ao do alisamento Saviztky-Golay. (NICOLAÏ et al., 2007) É um 

método que deve ser utilizado quando as variáveis são bastante 

correlacionadas umas com as outras. A forma mais simples de derivação é a 

derivada de ordem 1, na qual cada variável é subtraída da variável 

imediatamente vizinha, o que provoca a remoção de sinais iguais entre duas 

variáveis e mantém apenas a parte do sinal que é diferente entre elas. 

O cálculo das derivadas funciona como correção de linha base, e pode 

ser entendido através de um modelo linear, como o da Equação 25. 

 

𝐘 = 𝑎𝐗 + 𝑏                                                                                          Equação 25 

 

Com a aplicação da primeira derivada, o termo 𝑏 é removido, conforme a 

Equação 26.  

 

𝑑𝑎 𝑑𝐗⁄ = 𝑎                                                                                           Equação 26  

 

Este processamento enfatiza os sinais de baixa frequência. (WISE, 

2006, p 170) 

A derivada de ordem 2 é obtida repetindo esse processo.  Além de 

aumentar os sinais de baixa frequência, ele também aumenta os de alta 

frequência, o que significa que existe uma tendência do ruído ser aumentado 

junto com as informações relevantes, por este motivo, é adequado usar este 

processamento em conjunto com a suavização SavGol. 
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A Figura 11 é um exemploda aplicação da derivada Saviztky-Golay de 

ordem 1. Conforme pode ser observado, este pré-tratamento amplifica o sinal 

analítico, porém, também aumenta os ruídos, o que em geral é prejudicial aos 

modelos de calibração. Neste caso, a utilização deste pré-processamento em 

conjunto comima suavização prévia, poderá ser útil para a diminuição dos 

ruídos instrumentais, e consequentemente, melhorar o desempenho do 

mesmo. 

 

Figura 11 - Espectros NIR em modo de reflectância NIR de medicamentos 
antituberculostáticos pré-tratados com primeira derivada de janela de 15 
pontos. 

 
Fonte: Autor 

 

Penchaiya e colaboradores (2009) utilizaram derivadas Savitzky-Golay 

para pré-tratamento de dados de NIR, sobre a faixa de 780-1690 nm, para 

medir o teor de sólidos solúveis totais (SST) e firmeza do pimentão. Foram 

construídos modelos PSL Mínimos quadrados parciais (PLS) foram construídos 

com base em um conjunto de dados de calibração, utilizando dados de dois 

cultivos e duas épocas de colheita (2005 e 2006). O efeito da Savitzky-Golay 

de pré-processamento segunda derivada e correção multiplicativa de sinal 

estendido (EMSC) sobre a veracidade dos modelos de calibração foi 

investigado e os melhores resultados foram obtidos com a derivada Savitzky-

Golay. (PENCHAIYA et al., 2009) 

 

2.6.5 Baseline 

 

Outro processamento para correção de linha base é obaseline, que 

normalmente é usado em aplicações espectroscópicas, em que algumas 
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variáveis são usadas apenas como linha de base, de modo que elas 

funcionarão como referência, o branco que deve ser removido das variáveis 

vizinhas, conforme a Figura 12. 

Este algoritmo possui um método próprio para a determinação desse 

conjunto de variáveis. Uma linha de base é ajustada ao espectro e determinam-

se as variáveis que estão acima dessa linha base e quais estão abaixo. Os 

pontos acima dessa linha são assumidos como os de maior significância no 

ajuste da linha de base do espectro. (WISE, 2006, p. 173) 

 

Figura 12 - Espectros NIR em modo de reflectância NIR de medicamentos 
antituberculostáticos pré-tratados com baseline. 

 
Fonte: autor 

 

2.6.6 variance STD scaling 

 

Em alguns conjuntos de dados é necessário que se faça o 

escalonamento das variáveis, uma vez que em muitas técnicas multivariadas a 

magnitude do sinal analítico é proporcional ao nível de ruído nas amostras. 

(WISE, 2006, p. 184) Um pré-processamento indicado nesses casos é o 

variance STD scaling, mostrado na Figura 13, que escalona as variáveis pelo 

desvio-padrão, quando o ruído é esperado para ser proporcional ao desvio 

padrão das variáveis, de modo a reduzi-lo e evidenciar mais as variações 

espectrais. 
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Figura 13 - Espectros NIR em modo de reflectância NIR de medicamentos 
antituberculostáticos pré-tratados com variance STD scaling. 

 
Fonte: Autor 

 

A utilização destas ferramentas de pré-tratamentos espectrais visam a 

extração máxima das informações contidas nos dados espectroscópicos. 

Possuem um grande potencial de melhorar o desempenho das cartas de 

controle, uma vez que auxiliam nal redução de ruídos instrumentais e 

elucidação das diferenças espectrais, única informação utilizada pelas cartas, 

para monitorar as variações contidas no processo. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A indústria farmacêutica é um dos setores de produção que a cada ano 

desperta mais interesse de investidores em pesquisa e desenvolvimento em 

todo o mundo. Assegurar que cada etapa do processo de produção está de 

acordo com as normas de qualidades exigidas é imprescindível para que as 

empresas farmacêuticas se mantenham no mercado. Por este motivo, antes 

que os medicamentos sejam repassados à população uma extensa série de 

testes de qualidade é feita para certificar que todos os parâmetros do 

medicamento seguem as especificações de qualidade exigidas.  

Um dos parâmetros químicos de grande relevância na qualidade de um 

medicamento é o teor de princípio ativo. Garantir que uma formulação 

farmacêutica contém o teor exato do fármaco é crucial para o bom 

desempenho do medicamento tratamento. Atualmente, a indústria farmacêutica 

adota o procedimento descrito pela Farmacopeia, que consiste em dissolver o 

medicamento, posteriormente diluir a amostra em solventes específicos e 

analisar por CLAE, espectroscopia UV, titulações em meio anidro, entre outras 

técnicas de referência.  

Estes métodos via úmida, apesar da confiabilidade dos resultados, 

envolvem grande manipulação de amostra, uso de grande quantidade de 

reagentes, solventes, matérias-primas de altíssima pureza, equipamentos de 

alto custo, mão-de-obra especializada, geração de resíduos e inutilização das 

amostras. Além disto, os resultados obtidos através de análises apenas do 

produto final, impossibilitam a detecção do início de modificações durante o 

processo de produção que podem ser prejudiciais à qualidade do produto final. 

Tendo em vista o cenário atual do processo de produção e controle de 

qualidade de medicamentos, fica evidente a necessidade de implementação de 

metodologias analíticas que dinamizem o processo de monitoramento de 

qualidade de formulações farmacêuticas, através de técnicas analíticas de 

rápida aquisição de dados, que necessitem de pouca ou nehuma manipulação 

da amostra, possam geram resultados confiáveis, com baixo custo e mínima 

geração de resíduos. Neste sentido, a espectroscopia NIR mostra-se uma 

alternativa bastante viável, dadas as suas conhecidas vantagens, no 

monitoramento de qualidade por um método não destrutivo. 
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A utilização de dados espectroscópicos NIR em conjunto com os 

conceitos de Controle Estatístico de Processos, por meio das cartas de 

controle, oferece uma alternativa bastante promissora no monitoramento do 

processo de produção, bem como de parâmetros de qualidade de formulações 

farmacêuticas, tais como o teor. Permitindo assim a redução da variabilidade 

sistemática intrínseca ao processo e, por consequência, garantindo maior 

qualidade e confiabilidade nos resutados. 

O NUPLAM, órgão vinculado à UFRN, é um exemplo de laboratório 

farmacêutico que segue o tradicional modelo de controle de qualidade de suas 

formulações farmacêuticas. Atualmente, produz duas linhas de medicamentos 

antituberculostáticos, destinados ao repasse gratuito à população. Assegurar 

que estes medicamentos possuem o teor indicado de API é de extrema 

importância para garantir ao paciente o sucesso de seu tratamento e impedir 

que o caso de tuberculose se agrave, mediante uma possível resistência da 

bactéria ao medicamento, devido a incorreta dosagem dos APIs, que 

atualmente, é feito através de CLAE. A determinação dos fármacos exige o uso 

de uma coluna cromatográfica específica para cada um deles, de modo que a 

determinação é feita em leituras distintas. Diante desta realidade, justifica-se o 

desenvolvimento deste trabalho, que se propôs a monitorar o teor de dois 

princípios ativos simultaneamente (isoniazida e rifampicina) em formulações 

farmacêuticas produzidas pelo NUPLAM, através de espectroscopia NIR e 

cartas de controle via NAS e escores de PCA. Metodologia esta, que visa 

dinamizar o controle de qualidade e monitorar as amostras em conformidade 

de maneira rápida, confiável e sem inutilizar a amostra. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

Tendo em vista que o processo de controle de qualidade de uma 

indústria farmacêutica necessita de uma série de análises que demandam 

tempo, uso de equipamentos analíticos e reagentes de alto custo, é evidente a 

necessidade de um processo de monitoramento on-line, que faça uso de uma 

técnica rápida e não-destrutiva para dinamizar estas análises. Nesse contexto, 

o objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento e a aplicação de uma 

metodologia que utilize a espectroscopia NIR, em conjunto com estratégias 

estatísticas para monitoramento simultâneo do controle de qualidade de dois 

fármacos de uma formulação farmacêutica produzida pelo NUPLAM-UFRN. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Desenvolvimento de cartas de controle multivariadas baseadas nos 

scores de PCA e no vetor NAS para monitoramento do teor de APIs, em 

amostras adquiridas do planejamento e da produção.  

 Análise do desempenho e aplicabilidade de cada uma das cartas no 

monitoramento de teor de isoniazida e rifampicina simultaneamente em 

amostrassimuladas e reais. 
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5 EXPERIMENTAL 

 

Na Figura 14 foi sintetizado o procedimento experimental realizado 

neste trabalho. A formulação farmacêutica estudada foi o 2 em 1, em capsulas, 

medicamento antituberculostático, produzido pelo NUPLAM, cujos princípios 

ativos são isoniazida e rifampicina.  

 

Figura 14 - Síntese do procedimento experimental desenvolvido neste trabalho. a) etapa de 
obtenção do conjunto de amostras dentro de controle e de placebos através do 
planejamento experimental; b) Preparo das amostras seguindo o procedimento 
realizado no processo de produção; c) obtenção de amostras dentro e fora do 
controle da produção; d) coleta dos espectros NIR; e) Construção das cartas de 
controle e f) inserção de novas amostras nas cartas de controle previamente 
elaboradas. 

 
.Fonte: Autor 

 

Inicialmente, foi feito um planejamento experimental, para obtenção de 

um conjunto de 30 amostras dentro do controle com variação de teor de 

princípio ativo de ± 5%, além de 12 amostras de placebo para cada um dos 

princípios ativos. Em seguida, as amostras foram preparadas utilizando as 

mesmas matérias-prima contidas nas da produção. Amostras de produção 

dentro do controle e fora do controle (com porcentagem de variação de ± 10% 

a ± 20%) foram recolhidas. Em seguida, foram coletados os espectros NIR em 

modo de reflectância. Posteriormente construídas as cartas de controle via 
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escores de PCA e vetor NAS. Novas amostras da produção foram adquiras, 

tiverem seus espectros NIR coletados e inseridos nas cartas para aumentar a 

variabilidade e testar a habilidade de predição das cartas. Amostras 

representativas foram coletadas e submetidas à técnica de CLAE para que o 

teor das amostras fosse comprovado pela técnica de referência aceita pela 

farmacopeia. No total foi utilizado um conjunto de 106 amostras.  

 

5.1 PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

A formulação farmacêutica (em forma de cápsula) estudada continha a 

seguinte constituição química: isoniazida (99,29%, Amsal Laboratório de 

Controle de Qualidade, Índia) e rifampicina (98,87%, Sanofi Aventis, Itália) 

como princípios ativos; celulose como principal excipiente; estearato de 

magnésio, amido glicolato de sódio e talco como excipientes em menores 

proporções.  

As amostras do planejamento foram preparadas usando um 

planejamento experimental do tipo design D-optimal (MODDE® 4.0 de 

Umetrics, Umeå, Suécia), DoE, modelo linear, com G-eficiência acima de 85% 

para cada um dos planejamentos. O planejamento foi baseado em três níveis 

de concentração de ±5 % do conteúdo nominal de cada princípio ativo e 

excipientes. O software gerou um total de 30 formulações diferentes para 

representar de forma eficiente o espaço de design para o maior número de 

combinações possíveis destas substâncias, além disso, foram preparadas 

também 24 amostras de placebo (12 de isoniazida e 12 de rifampicina) 

contendo apenas os excipientes relativos a cada API. As amostras do 

planejamento foram pesadas em uma balança analítica (Meddler Toledo), com 

precisão de 0,0001g, mixadas por 3 min e agitadas por 1 min. 

Após a homogeneização das formulações o conteúdo de 600mg foi 

transferido para cápsulas, semelhante ao processo final da produção. As 

cápsulas não possuíam revestimento, permitindo assim a reflectância difusa. 

Após o preparo das amostras de planejamento, foram coletadas 

amostras de diversos lotes da produção do NUPLAM, ao longo de um período 

de tempo para cobrir eventuais mudanças na concentração dos constituintes 

das amostras, fornecedor, mudanças de processo ou variantes em condições 
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de armazenamento de até 1 ano de vida útil, dando um total de 52 amostras. 

Esses lotes também foram selecionados garantindo que as concentrações de 

API que foram incluídas nos modelos, cobrem uma gama de concentração 

adequada para a modelagem. 

As amostras de planejamento e da produção foram preparadas pelo 

departamento de desenvolvimento de formulação utilizando as diretrizes do 

departamento de produção. Por motivo de sigilo industrial, não há informações 

detalhadas sobre a composição química dos conjuntos de dados que possam 

ser dadas. 

 

5.2 INSTRUMENTAÇÃO NIR 

 

Após o preparo das amostras do planejamento experimental e obtenção 

das amostras da produção, foram coletados os espectros NIR (com resolução 

espectral de 8 cm-1, 32 varreduras e em triplicata) diretamente nas amostras, 

em modo de reflectância, utilizando um espectrômetroportátil, modelo 

ARCspectro ANIR (Neuchatel, Suíça) com Transformada de Fourier. O 

instrumento é baseado num interferômetro de grade lamelar (35mm x 35 mm x 

65 mm) que utiliza um atuador micro-mecânico.  

Na Figura 15 são mostradas as partes constituintes do ARCspectro 

ANIR, que é composto por uma fonte de luz, seletor de λ, detector e registro. A 

fonte de luz, indicada na Figura 15 pela letra A, é o local de onde emerge a 

radiação contínua que irá penetrar no material analisado, a luz chega até a 

amostra através da sonda de transflectância (B). O seletor é um dispositivo que 

seleciona a radiação na faixa de interesse. O detector capta a radiação que é 

refletida pelo material e converte esta radiação em um sinal elétrico, através do 

qual se obtém os espectros desejados. E o registro processa e registra o sinal 

analítico emitido pelo detector. 

O dispositivo NIR portátil usa um fotodiodo de InGaAs (0,9 m para 2,6 

m) e a luz refletida é direcionada para o espectrômetro através de um feixe de 

fibra óptica (modelo R600-7-VIS-125F, Ocean Optics, EUA), ligada à 

extremidade da sonda e regido através da ANIR ARCspectro software 1.64. 
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Figura 15 - Partes constituintes do espectofotômetro NIR portátilARCspectro ANIR. A) Fonte 
de emissão da radiação; B) sonda de transflêctância; C) suporte para a amostra 
contendo o conteúdo de uma capsula; D) capsula vazia e E) princípios ativos 
puros. 

Fonte: autor 

 

As amostras na forma de pó foram depositadas na placa de apoio de 

alumínio (espessura da amostra 0,1 mm), conforme a Figura 15C. A sonda de 

transflectância foi posicionada com auxílio de um suporte, sobre a superfície da 

amostra (a menos de 1cm e a 90° da superfície), conforme pode ser visto na 

Figura 15B. Após a aquisição do espectro de cada amostra, a sonda de 

transflectância foi lavada com etanol (70% v/v) e secou-se com papel de seda 

após cada amostra. O espectro de uma amostra de politetrafluoretileno (PTFE) 

foi utilizado como branco. O espectrômetro foi colocado em uma sala com ar-

condicionado (22º C) e as amostras foram deixadas a equilibrar a esta 

temperatura antes da análise. 

 

5.3 CLAE - ANÁLISE DE REFERÊNCIA 

 

Após a aquisição dos espectros NIR, subconjuntos de amostras 

representativas foram utilizados para determinação dos teores dos dois 

princípios ativos, através do método oficial descrito pela USP (do inglês, United 
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States Pharmacopeia), conforme a descrição na Figura 16.    

  

Figura 16 - Fluxograma descritivo da metodologia realizada a para a obtenção dos valores de 
referência do teor dos APIs, pela técnica CLAE. a) as amostras são dissolvidas em 
metanol; b) após ser sonicadas diluições com tampão fosfato; c) diluição de 10 mL 
da amostra para 50 mL, determinação de isoniazida; d) diluição de 20 mL da 
amostra para 50 mL, determinação de rifampicina e e) quantificação por CLAE. 

 
Fonte: Autor 

 

O procedimento de CLAE, utilizado como referência para determinar os 

APIs (isoniazida e rifampicina) em cápsulas de produção foi o seguinte: cada 

cápsula foi pesada, dissolvida em 10 mL de metanol, sonicada durante 5 min, 

diluída com tampão de fosfato de pH 6,8, sonicadas durante mais 5 min e 

diluída para 100 mL com o mesmo tampão. Uma alíquota de 10 mL foi tomada 

para determinar a isoniazida e 20 mL para rifampicina. Ambas as alíquotas 

foram então diluídas para 50 mL com o solvente e as soluções resultantes 

foram empregadas para obter o cromatograma de 254 nm e 238 nm, para a 

isoniazida e rifampicina, respectivamente. 

O fluxograma da Figura 16 mostra resumidamente o procedimento 

realizado para a determinação dos valores de referência dos APIs. O API em 

cada amostra foi determinado, utilizando como dado de referência o valor em 

miligramas de API por grama de cápsula. 
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5.4 CARTAS DE CONTROLE MULTIVARIADAS 

 

 Após a aquisição dos espectros NIR, foram desenvolvidas cartas de 

controle multivariadas via PCA e NAS, conforme a descrição a seguir: 

 

5.4.1 Análise de componentes principais 

 

As cartas de controle multivariadas via escores de PCA foram 

construídas utilizando um conjunto de dados 1 que contém 100 espectros NIR 

das amostras do 2 em 1. Este conjunto de dados foi obtido a partir das 

amostras do planejamento experimental (DoE) e da produção, constituído por: 

30 amostras do planejamento, 24 amostras placebo (sendo 12 de isoniazida e 

12 de rifampicina) e 46 amostras de produção.  

Para o desenvolvimento da carta de controle baseada no PCA, estas 

amostras foram divididas em subconjuntos de: calibração (42 amostras “dentro 

do controle”), chamado de conjunto cal, utilizado para obtenção dos limites de 

controle; validação (42 amostras “fora do controle”) chamado de conjunto val, 

destinado para o teste da carta de controle em reconhecer amostras fora dos 

padrões de qualidade; e previsão (11 amostras “dentro do controle” e 11 

amostras de “fora do controle”), chamado conjunto prev, utilizado para testar as 

cartas com um conjunto de amostras mista. Conforme mostrado na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1 - Visão geral das amostras usadas nas cartas via PCA  

Conjunto de 
amostras 

Tipo de amostra Descrição  Função 

cal 42 Amostras 
dentro do 
controle 

24 DoE + 18 amostras da 
produção 

 

Conjunto de 
calibração 

 
val 

 
42 amostras fora 

do controle 

23 amostras da produção + 
10 placebo de isoniazida + 9 

placebo de rifampicina 
 

 
Conjunto de 

validação 

 
 
 

prev 

 
11 amostras 

dentro de 
controle e 11 fora 

de controle 

11 amostras sob controle: 
6DoE e 5 da produção; 

11 amostras fora do 
controle:6 da produção, 2 

placebo de isoniazida, 
3placebo de rifampicina (20-

22) 
 

 
 

Conjunto de 
previsão 
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A separação das amostras nestes três conjuntos foi feita de maneira 

aleatória, utilizando um algoritmo. 

 

5.4.2 Sinal analítico líquido 

 

As cartas de controle multivariadas via NAS foram elaboradas utilizando 

o conjunto de dados 2, que contém 106 espectros NIR obtidos a partir do 

planejamento experimental (30 amostras), placebos (24 amostras: 12 para 

isoniazida e 12 para rifampicina) e de amostras da produção (52 amostras). 

Para o desenvolvimento das cartas de controle baseadas no vetor NAS, foram 

preparadas cartas individuais para cada um dos APIs (isoniazida e rifampicina). 

Na Tabela 2 é mostrada a descrição geral das amostras utilizadas nas 

cartas de controle para isoniazida. 

 

Tabela 2 - Visão geral das amostras usadas nas cartas via NAS para isoniazida 

Conjunto de 
amostras 

Tipo de amostra Descrição Função 

 
A1 

12 amostras de 
branco de isoniazida 

 
10 amostras NOC 

 
DoE 

Obtenção do 
espaço dos 

interferentes e 
do vetor NAS 

 
B1 

 
20 amostras dentro 

de controle 

 
10 DoE + amostras da 10 

produção 

Desenvolviment
o das cartas 

NAS, dos 
interferentes e 
dos resíduos 

 
C1 

23 Amostras dentro 
do controle e 

29 fora do controle 

23 amostras sob controle: 
9 DoE +14 produção 

29 Fora de de controle: 
Amostras da produção  

 

Validação da 
carta NAS 

 
D1 

23 amostras dentro 
de controle 

10 DoE + 13 amostras da 
produção 

Validação da 
carta dos 

interferentes e 
dos resíduos 

 

Para a elaboração das cartas de controle para isoniazida as 106 

amostras foram divididas nos seguintes conjuntos:  

A1 - constituído de 12 amostras de placebo (que contém todos os 

constituintes da formulação, com exceção da isoniazida) + 10 amostras 

estritamente dentro do controle (chamadas de amostras NOC), para a 
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delimitação do espaço dos interferentes e obtenção do vetor NAS para 

isoniazida, respectivamente;  

B1 - constituído de20 amostras “dentro do controle”, provenientes do 

planejamento experimental e da produção, que continham o princípio ativo 

(isoniazida) e demais constituintes (rifampicina, celulose, estearato de 

magnésio, glicolato de amido de sódio e talco), utilizadas para a construção da 

carta NAS para isoniazida e delimitação dos limites de confiança; 

C1 – constituído de 29 amostras “fora de controle”, provenientes da 

produção e 23 amostras “dentro de controle”, da produção e do planejamento 

experimental, utilizadas para a validação da carta de controle para isoniazida; 

D1 - constituído por 23 amostras “dentro do controle” para isoniazida, 

obtidos a partir do planejamento experimental e da produção, utilizadas para a 

validação das cartas dos interferentes e dos resíduos, conforme pode ser visto 

na Tabela 2. 

Na Tabela 3 é apresentada resumidamente a descrição geral das 

amostras utilizadas para as cartas de controle para rifampicina. 

 

Tabela 3 - Visão geral das amostras Usadas nas cartas via NAS para rifampicina 

Conjunto de 
amostras 

Tipo de amostra Descrição Função 

 
A2 

12 amostras de 
branco de 
rifampicina 

 
10 amostras NOC 

 
DoE 

Obtenção do 
espaço dos 

interferentes e 
do vetor NAS 

 
B2 

 
20 amostras dentro 

de controle 

 
10 DoE + 10 amostras da 

produção 

Desenvolviment
o das cartas 

NAS, s 
interferentes e 
dos resíduos 

 
C2 

23 Amostras dentro 
do controle e 

29 fora do controle 

23 amostras sob controle: 
9 DoE +14 produção 

29 Fora de de controle: 
Amostras da produção 

 

 
Validação da 

carta NAS 

 
D2 

23 amostras dentro 
de controle 

10 DoE + amostras da 13 
produção 

Validação da 
carta dos 

interferentes e 
dos resíduos 

 

Na construção das cartas de controle para rifampicina, as 106 amostras 

foram distribuídas nos seguintes subconjuntos: 
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A2 – composto por 12 amostras de placebode rifampicina + 10 amostras 

estritamente dentro do controle, denominado amostras NOC, utilizadas para a 

delimitação do espaço dos interferentes e obtenção do vetor NAS para 

rifampicina, respectivamente; 

B2 – constituído de 20 amostras “dentro do controle”, que continham 

todos os constituintes da formulação farmacêutica dentro dos valores aceitos 

de qualidade, obtidos a partir de amostras do planejamento experimental e da 

produção, usadas para a construção da carta NAS para rifampcina e obtenção 

dos limites de confiança; 

C2 – composto por 29 amostras “fora de controle”, provenientes da 

produção e 23 amostras “dentro do controle”, provenientes do planejamento 

experimental e da produção, utilizadas para a validação da carta de controle 

para rifampicina; 

D2 – constituído de 23 amostras “dentro do controle” para rifampicina, 

obtidos a partir doplanejamento experimental e de amostras da produção, para 

a validação das cartas dos interferentes e dos resíduos, conforme mostrado na 

Tabela 3. 

 

5.5 SOFTWARE  

 

A importação de dados, pré-tratamentos espectrais e construção das 

cartas de controle multivariadas foram feitas no MATLAB versão 6.5 (Math-

Works, Natick, EUA), utilizando rotina desenvolvida no laboratório. Foram 

utilizados diversos métodos de pré-processamento espectrais, dentre os quais: 

a correção da linha de base, através do Baseline (Specified ponts), no qual um 

conjunto de variáveis é selecionado para que a correção de linha base seja 

feita; correção de espalhamento multiplicativo (MSC); variance (std) scaling, 

para remoção de ruído, através do escalonamento dos dados pela variância, 

derivada Savitzky-Golay de primeira e segunda ordem, com janelas variando 

de (7 a 21 pontos), para correção de linha base; e suavização Savitzky-Golay, 

usando polinômios de primeira e segunda ordem, cujo número de pontos das 

janelas variaram de 3 a 21 pontos. Para cada metodologia, as amostras foram 

subdivididas de maneira aleatória em conjuntos de calibração e teste. 

 



77 
 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os espectros NIR das 106 amostras provenientes do planejamento 

experimental e linha de produção, mostrados na Figura 17, são as médias de 

medições em triplicata para cada amostra e foram registrados na região de 

950-2500 nm. Conforme pode ser visto na Figura 17, os espectros são 

altamente sobrepostos, ruidosos, e somente uma inspeção visual não permite 

identificar os princípios ativos e excipientes, nem distinguir características 

semelhantes entre as amostras “dentro do controle” e “fora de controle”. Desta 

forma, apenas com a utilização destes espectros não se pode inferir nenhum 

monitoramento a respeito da qualidade das formulações farmacêuticas às 

quais se referem.  

 

Figura 17 - Espectros NIR de reflectância sem nenhum pré-processamento espectral das 106 
amostras, provenientes do planejamento experimental e da produção. 

 

 
 

Na Figura 18 são mostrados os espectros NIR para os dois APIs 

(isoniazida e rifampicina), bem como os placebos para cada um deles, amostra 

do planejamento e da produção. Como pode ser visto, os espectros dos 

placebos, dos dois APIs, das amostras de produção e de laboratório são 

distintos, o que se deve em grande parte à contribuição espectral dos APIs. 
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Este fator é fundamental para o desenvolvimento das cartas de controle 

multivariadas, uma vez que ambas as filosofias empregadas na construção das 

cartas de controle, utilizam apenas as informações espectrais. 

 

Figura 18 - Espectros NIR dos princípios ativos puros (isoniazida e rifampicina), placebos de 
cada API e amostras do planejamento e da produção. 

 

 

6.1 DADOS SIMULADOS 

 

A primeira parte deste trabalho consistiu na exploração das rotinas para 

construção das cartas de controle baseadas nos scores de PCA e no vetor 

NAS, através de dados simulados. Além disso, estes dados foram utilizados 

para investigar as contribuições das possíveis interações das moléculas 

presentes na formulação e explorar as rotinas de construção das cartas de 

controle correspondentes. 

Inicialmente, foi elaborado um planejamento experimental teste, 

constituído por 50 amostras, nas quais as concentrações dos dois princípios 

ativos tinham variação de ± 30% para rifampicina e ± 20% para isoniazida, e os 

excipientes ± 5%. Este planejamento contemplava três níveis de variação. 

Em seguida, foram coletados os espectros puros de cada um dos 

constituintes (APIs e excipientes) da formulação farmacêutica em estudo e 

mediante a informação da contribuição de cada um deles, através do 
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planejamento experimental, foram obtidos os espectros simulados das 

amostras do planejamento, utilizando o MATLAB.  

Conforme pode ser observado na Figura 19, os espectros das amostras 

simuladas. Conforme observado, os espectros das 50 amostras posem ser 

separados em 3 grupos distintos, condizendo com o planejamento experimental 

que continha 3 níveis de variação, permitindo inferir que foram agrupados de 

acordo com o teor dos APIs, que se encontram em maior quantidade e com 

maior porcentagem de variação simultaneamente. 

 

Figura 19 - Espectros NIR de reflectância das amostras simuladas do planejamento 
experimental para o 2 em 1. a) amostras com maior teor de APIs; b) amostras 
com o teor de API igual ao valor nominal e c) amostras com menor teor de APIs. 

 
 

6.1.1 Análise de componentes principais 

 

Após a obtenção das amostras simuladas do planejamento experimental 

teste, foi iniciada a construção de cartas de controle com base nos scores de 

PCA. Em princípio como os espectros não apresentavam ruídos instrumentais 

visíveis, as cartas foram desenvolvidas sem utilização de pré-tratamentos, 

como uma maneira exploratória da rotina de construção das cartas. 

Inicialmente, as 50 amostras simuladas foram divididas em 3 grupos 

(calibração, validação e previsão), conforme pode ser observado na Tabela 4. 
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O conjunto de calibração é constituído exclusivamente por amostras 

dentro do controle e é utilizado para a delimitação do espaço considerado 

contemplado apenas pela variação de causa normal dos dados. O conjunto de 

validação consiste em amostras fora do controle, portanto, as que possuem 

valores de concentração fora dos limites do controle de qualidade. E o conjunto 

de previsão é constituído por uma mistura de amostras dentro e fora do 

controle, utilizadas para prever a habilidade das cartas de controle em 

classificar amostras externas.  

Após a divisão das amostras, foi feito um PCA com as amostras de 

calibração. O único pré-processamento utilizado foi a centralização na média. 

Foram utilizadas 3 PCs, que conseguiam explicar mais de 99,0% da variância 

dos dados, sendo que apenas a primeira componente já conseguia explicar 

94,18%. Modelos de previsão no PCA foram feitos utilizando os conjuntos de 

validação e previsão.  

Os escores das amostras de calibração foram extraídos do PCA e com 

base na média e no desvio-padrão deles, foram calculados os limites de 

confiança. Em seguida os escores das amostras de validação foram inseridos 

na carta. 

Na Figura 20, é mostrada a carta de controle via escores de PCA para 

os conjuntos de calibração e validação para os dados simulados. 

Conforme descrito anteriormente, o conjunto de calibração era 

constituído somente por amostras dentro do controle e o conjunto de validação, 

exclusivamente por amostras fora do controle. Conforme é possível verificar na 

Figura 20, na qual é mostrada a carta de controle via escores de PCA, 

construída a partir da 1º componente principal, utilizando os dados simulados, 

todas as amostras de calibração (destacadas na Figura 20 como círculos 

verdes) e validação (representadas na Figura 20, como símbolos de mais 

Tabela 4 - Visão geral das amostras simuladas usadas nas cartas via PCA  

Conjunto de amostras 
 

Tipo Usado para 

Cal 
 

10 amostras dentro do controle Conjunto de 
calibração 

Val 
 

20 amostras fora do controle Conjunto de 
validação 

prev 13 fora de controle e 7 amostras 
dentro do controle 

Conjunto de previsão 
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vermelhos) foram classificadas corretamente. Este resultado, sinalizava a 

promissora capacidade das cartas de PCA em classificar amostras de 2 em 1, 

dentro e fora do controle. 

 
Figura 20 - Carta de controle via escores de PCA para amostras os conjuntos de calibração e 

validação. As amostras representadas pelo símbolo () correspondem a 
amostras dentro do controle da calibração, enquanto que as amostras 
representadas por (+), ao conjunto de validação, constituído unicamente por 
amostras fora de controle. 

 

 
 

Conforme descrito anteriormente, o conjunto de calibração era 

constituído somente por amostras dentro do controle e o conjunto de validação, 

exclusivamente por amostras fora do controle. Conforme é possível verificar na 

Figura 20, na qual é mostrada a carta de controle via escores de PCA, 

construída a partir da 1º componente principal, utilizando os dados simulados, 

todas as amostras de calibração (destacadas na Figura 20 como círculos 

verdes) e validação (representadas na Figura 20, como símbolos de mais 

vermelhos) foram classificadas corretamente. Este resultado, sinalizava a 

promissora capacidade das cartas de PCA em classificar amostras de 2 em 1, 

dentro e fora do controle. 

O mesmo procedimento realizado com as amostras do conjunto de 

calibração e validação foi realizado com o conjunto de previsão, no qual as 23 

primeiras amostras eram amostras fora do controle e as 7 últimas, amostras 

dentro do controle. 
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Como observado na Figura 21, na qual são mostradas a carta de 

controle para as amostras de previsão via escores de PCA, todas a amostras 

do conjunto de previsão para os dados simulados foram classificados 

corretamente. Conforme o esperado, através apenas das variações espectrais 

foi possível fazer a classificação das amostras que possuíam valores de teor 

acima ou abaixo das especificações permitidas e delimitadas no conjunto de 

calibração, utilizando os conceitos de PCA. 

 

Figura 21 - Carta de controle via escores de PCA para amostras os conjuntos de calibração e 
previsão. As amostras representadas pelo símbolo () correspondem a amostras 
dentro do controle da calibração, enquanto que as amostras representadas por 
(+), ao conjunto de previsão, no qual as 13 primeiras amostras eram amostras 
fora do controle e as 7 últimas, amostras dentro do controle. 

 
 

Matrizes pré-tratadas com algoritmos que corrigem linha de base, foram 

utilizadas e os resultados foram satisfatórios, assim como os que não utilizaram 

nenhum pré-tratamento, melhorando o desempenho inclusive nas demais 

componentes principais em que os erros na classificação aumentavam, 

utilizando a 2º e 3º componentes principais, que explicavam menos que 5% da 

variância dos dados. 

Estes resultados comprovaram a eficiência das cartas multivariadas 

baseadas nos escores de PCA, no monitoramento da qualidade em amostras 

simuladas e é um indício bom na utilização com amostras reais. Utilizando um 

conjunto de dados simulados, foi possível testar e aperfeiçoar as rotinas. 
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6.1.2 Sinal analítico líquido 

 

Como as amostras simuladas não apresentavam ruídos instrumentais, 

não foi necessário realizar nenhum pré-processamento de alisamento. O único 

pré-tratamento utilizado para os dados simulados foi a correção de linha base, 

pois como foi visto na Figura 18, os espectros não estão em torno do zero, o 

que é característico de espectros de transflectância. 

As 50 amostras simuladas foram divididas em subgrupos: 7 amostras 

dentro do controle (NOC) foram utilizadas para obtenção do vetor NAS, 10 

amostras dentro do controle usadas para delimitação dos limites de confiança e 

33 amostras fora do controle, utilizadas para a validação. 

 

6.1.2.1 Isoniazida 

 

A primeira etapa da construção das cartas baseadas no vetor NAS 

consiste na obtenção do vetor NAS. Para tanto, foram utilizadas a simulação de 

7 amostras dentro do controle (NOC) e 24 amostras de placebo de isoniazida, 

que continham todos os constituintes da formulação, com exceção da 

isoniazida. 

Foi feito um PCA utilizando as amostras simuladas de placebo de 

isoniazida, para obter o espaço dos interferentes. Foram selecionadas 2PCs 

que contemplavam cerca de 93% da variância explicada.  

O vetor dos interferentes foi obtido, projetando as amostras NOC no 

espaço dos interferentes. Segundo a própria definição de vetor NAS, que é a 

parte do espectro ortogonal ao espaço dos interferentes, o NAS foi obtido. 

Consistia em uma matriz com vários vetores ortogonais, porém que nem todos 

estão na mesma direção, por este motivo, foi feita a média e encontrado o vetor 

de regressão NAS. O vetor NAS foi obtido projetando os espectros das 

amostras NOC no vetor de regressão NAS. 

Uma vez determinados o vetor de regressão NAS, o vetor NAS foi 

calculado usando a equação 11, descrita na fundamentação teórica deste 

trabalho, o vetor dos resíduos. Cada uma destas contribuições nas quais o 

sinal analítico foi decomposto, foi utilizado para a construção das cartas de 

controle (NAS, dos interferentes e dos resíduos). 
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Na Figura 22, são mostradas as cartas de controle construídas para os 

dados simulados de isoniazida.  

 

Figura 22 - Carta de controle NAS, dos interferentes e dos resíduos para os dados simulados 
de isoniazida. As amostras representadas pelo símbolo () consistem em 
amostras dentro do controle e as representadas pelo símbolo (*) amostras fora do 
controle. 

 

 

Como pode ser observado, com os dados simulados de isoniazida foi 

possível obter bons desempenhos nas cartas NAS, dos interferentes e dos 

resíduos, conforme o esperado. Das 33 amostras do planejamento fora do 

controle, que possuíam um valor acima e abaixo dos limites de confiança 

permitidos pelo controle de qualidade, todas foram corretamente classificadas 

na carta NAS. 

Na carta dos interferentes, pode-se observar que o teor dos excipientes 

também estava de acordo com o limite de confiança. Algumas amostras, 

porém, apresentaram um valor acima do limite desejado na carta dos resíduos, 

o que indica que algumas delas não tiveram suas informações totalmente 

explicadas pelas demais cartas. A utilização de pré-tratamentos não contribuiu 

para a redução dos resíduos e em alguns casos não foi satisfatório na 

classificação da carta NAS. 

Para investigar as causas do comportamento não esperado da carta dos 

resíduos, bem como das cartas para as matrizes com pré-tratamentos, as 
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amostras desse planejamento experimental teste foram preparadas e após a 

coleta dos espectros NIR, foram construídas novas cartas de controle. Nestas 

novas cartas, foram incorporadas amostras da produção, dentro e fora do 

controle. Os espectros destas amostras, ao contrário dos dados simulados, 

apresentavam ruído instrumental e,por este motivo, foi aplicado um filtro digital. 

A janela variou de 3 a 15 pontos, mas essa variação praticamente não 

demonstrou modificações na classificação. 

Após o tratamento das amostras, o sinal analítico foi decomposto nas 3 

contribuições e, em seguida, foram construídas as cartas de controle. Para 

tanto, 10 amostras da produção que estavam sob controle, foram utilizadas 

para obtenção do vetor NAS, 18 amostras dentro do controle, constituídas de 

amostras do planejamento e da produção foram usadas para o cálculo dos 

limites de confiança e 63, das quais também havia amostras do planejamento 

experimental e da produção, foram utilizadas para a validação. 

Na Figura 23,são mostradas as cartas de controle para isoniazida com 

as amostras reais, provenientes do planejamento experimental teste e da 

produção.  

 

Figura 23 - Carta de controle NAS, dos interferentes e dos resíduos para dados reais de 
isoniazida do planejamento experimental teste. As amostras representadas pelo 
símbolo () são as amostras dentro do controle e as representadas por (*) 
amostras fora do controle. 
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Como é possível observar, as amostras destacadas representadas pelo 

símbolo (*) são as 63 amostras fora do controle, que semelhante as dados 

simulados foram classificados fora do limite de confiança, indicando que 

possuem teor de isonizida fora da faixa aceitável. Que permite uma variação de 

apenas 5%. 

Também é possível verificar que os excipientes estão todos abaixo do 

limite de confiança, o que é coerente com o esperado, pois a variação 

experimental admitida para os excipientes foi dentro do limite de confiança 

aceitável. E segundo o gráfico dos resíduos não há nenhuma amostra, cujas 

informações não tenham sido explicadas pelos dois gráficos anteriores. A 

incorporação de amostras da produção, junto as do planejamento experimental, 

aumentou a variabilidade e isso melhorou o desempenho das cartas em 

relação aos dados simulados. 

 

6.1.2.2 Rifampicina 

 

 A obtenção do vetor NAS, e a decomposição dos espectros das 

amostras simuladas, nas 3 contribuições necessárias à construção das cartas 

de controle via NAS, segue como descrito no início da seção 6.1.2.1. 

Semelhante aos dados simulados de isoniazida foi aplicado apenas à correção 

de linha base, como pré-tratamento espectral. E em seguida foram construídas 

as cartas de controle para os dados simulados, conforme pode ser visto na 

Figura 24. 

A carta dos NAS para monitoramento de rifampicina, apresenta uma 

classificação satisfatória, uma vez que as amostras dentro () e fora de 

controle (*) foram todas classificadas corretamente, entretanto, é possível 

observar que no gráfico dos interferentes e no dos resíduos há um valor de erro 

muito elevado em praticamente todas as amostras fora do controle. O que 

provavelmente se deve a alguma falha no processo de decomposição do 

espectro e construção das cartas. Foram investidos alguns pré-tratamentos 

espectrais, mas a classificação para rifampicina, nas cartas dos resíduos e dos 

interferentes não apresentaram bons desempenhos. 
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Figura 24 - Cartas de controle NAS, dos interferentes e dos resíduos para dados simulados de 
rifampicina. As amostras representadas pelo símbolo () consistem em amostras 
dentro do controle e as representadas pelo símbolo (*) amostras fora do controle. 

 

 

Por esta razão, semelhantemente aos dados de isoniazida, as amostras 

correspondentes a este planejamento experimental teste foram produzidas, e 

incorporadas a um conjunto de amostras da produção dentro e fora do controle. 

Seus respectivos espectros NIR foram coletados. 

Em seguida foi realizado todo o procedimento necessário para que as 

cartas de controle fossem construídas, conforme Figura 25.  

Para tanto 10 amostras da produção que estavam sob controle, foram 

utilizadas para obtenção do vetor NAS, 17 amostras dentro do controle, 

constituídas de amostras do planejamento e da produção foram usadas para o 

cálculo dos limites de confiança e 63, das quais também havia amostras do 

planejamento experimental e da produção, foram utilizadas para a validação 

das cartas. 

Conforme pode ser visto na Figura 25, a classificação das amostras na 

carta NAS não foi satisfatória, as amostras representadas pelo símbolo (*) que 

são fora do controle, foram todas classificadas como dentro do controle, 

indicando que a carta não conseguia identificar as diferenças com base apenas 

nos espectros decompostos dessas amostras. 
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Figura 25 - Cartas de controle NAS, dos interferentes e dos resíduos para dados reais de 
rifampicina do planejamento experimental teste. As amostras representadas pelo 
símbolo () consistem em amostras dentro do controle e as representadas pelo 
símbolo (*) amostras fora do controle. 

 

 

Diversos pré-tratamentos espectrais foram utilizados, com a finalidade 

de elucidar as diferenças espectrais, mas a classificação continuou 

insatisfatória. O desempenho das cartas com as amostras reais foi inferior ao 

dos dados simulados, para o mesmo planejamento experimental, o que 

comprova que a interação entre as moléculas pode interferir nas características 

totais do espectro. Além disso, é possível que a matéria-prima em questão 

apresentasse Rifampicina nas suas duas formas polimórficas, o que justificaria 

a dificuldade na classificação correta, uma vez que formas polimórficas 

distintas têm espectros distintos. 

A causa atribuída ao desempenho insatisfatório das cartas para 

rifampicina era de que as amostras dentro e fora do controle apresentavam 

comportamentos espectrais muito semelhantes e isso estaria dificultando a 

classificação. Para analisar a existência ou não de similaridade entre as 

amostras dentro e fora do controle foi feita a análise do gráfico do PCA-LDA, 

que é um tipo de Análise por Componentes Principais que faz uso de um 

discriminante de amostras (LDA, do inglês, Linear Discriminant Analysis), que 

utiliza pesos atribuídos a cada classe para tentar monitorar o comportamento 

das amostras e o nível de semelhança entre as classes.  
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Na Figura 26 é mostrado o PCA-LDA para as amostras do planejamento 

teste e da produção. 

 

Figura 26 - PCA-LDA das 140 amostras do planejamento teste e da produção. Amostras 
representadas pelo símbolo (■) correspondem aos placebos de rifampicina, 
amostras representadas por (●), às amostras dentro do controle e as amostras 
representadas por (▲), às amostras fora do controle. 

 

 

Conforme pode ser visto na Figura 26 é possível determinar a existência 

de três classes distintas, correspondentes aos placebos, amostras dentro do 

controle e fora do controle. Porém, entre as amostras dentro e fora do controle, 

existem algumas que são classificadas como semelhantes e caem na 

interseção das elipses de confiança a 95%. O que provavelmente se deve ao 

fato de que a amostras possuem composição muito semelhante.  

Um novo teste foi feito, acrescentando 26 novas amostras da produção 

fora do controle ao conjunto de validação, das quais foram coletados seus 

espectros NIR e inseridos na rotina das cartas NAS. Entretanto, conforme a 

Figura 27, no qual não foi feito nenhum pré-tratamento espectral, todas as 

amostras foram classificadas como dentro de controle, confirmando que nestes 

dados não havia variabilidade espectral suficiente para promover a 

classificação pela carta NAS em relação ao teor de rifampicina. Apesar de ser o 

constituinte em maior proporção da formulação farmacêutica estudada, a 

rifampicina apresenta um nível de pureza inferior ao do outro API (isoniazida). 

As impurezas associadas à rifampicina têm estruturas químicas e, 

consequentemente, absorções no NIR muito parecidas. É o constituinte em 
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maior quantidade na formulação farmacêutica, portanto erros associados ao 

sinal analítico do seu espectro, devido à contribuição dos sinais das impurezas, 

refletem diretamente no desempenho insatisfatório das cartas de controle em 

classificar as amostras dentro e fora de controle em relação a este parâmetro. 

 

Figura 27 - Carta de controle NAS para rifampicina com as novas 26 amostras da produção 

fora de controle. As amostras representadas pelo símbolo (●) consistem em 

amostras dentro do controle e as representadas por (*) amostras fora do controle. 

 

 

Deste modo, as cartas de controle para os dados simulados e com as 

amostras reais do planejamento experimental teste, juntamente com análise do 

PCA-LDA mostraram que as 50 amostras do planejamento experimental não 

tinham variabilidade suficiente e que a matéria-prima da rifampicina 

apresentava uma pureza baixa, que comprometia o desempenho das cartas, 

para o monitoramento do teor de rifampicina.  

 

6.2 AMOSTRAS REAIS 

 

6.2.1 Análise de componentes principais 

 

Após os testes feitos com o conjunto de amostras do planejamento 

experimental teste e ter sido verificado que a rotina para construção das cartas 

Multivariada baseada nos scores de PCA estava funcionando corretamente, o 

conjunto de dados 1, constituído por amostras dentro e fora do controle, do 

planejamento experimental e da produção, foi utilizado para construção das 

cartas de controle via scores de PCA. 

 Para o desenvolvimento das cartas de controle baseadas nos scores de 

PCA, uma série de pré-processamentos foi aplicada com intuito de reduzir o 

ruído instrumental e espalhamento de luz, que podem afetar a interpretação do 
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sinal. Foram testadas várias estratégias de pré-processamentos, tais como 

filtro e derivadas Savitsky-Golay, MSC, SNV, baseline. 

Após os pré-processamentos, os conjuntos de calibração, validação e 

previsão foram submetidos à análise por PCA, e em seguida os scores de cada 

subconjunto foram recuperados e utilizados na construção das cartas de 

controle. Foram construídas cartas para cada pré-processamento, utilizando os 

scores de cada uma das componentes principais utilizadas no PCA. O melhor 

pré-processamento foi escolhido de acordo com o desempenho dele na 

classificação das amostras dentro e fora do controle, através da construção das 

cartas para cada matriz tratada. 

 
Tabela 5 - Melhores resultados para as cartas multivariada baseadas nos scores de PCA 

Modelo % acerto 
calibração 

% acerto 
validação 

% acerto 
previsão 

PC 

Xbaseline_21pts 97,6 78,6 45,5 1 
Xbaseline_21pts 97,6 95,2 50,0 4 

X_MSC_std_21ptos 97,6 57,2 81,8 1 
X_MSC_std_21ptos 97,6 85,7 100,0 4 

X_MSC_std_meanCenter 92,9 92,9 100,0 3 
 

Na Tabela 5, são mostrados os melhores resultados para as cartas 

construídas com as melhores estratégias de pré-processamento, os 

demaisprocessamentos não tiveram resultados satisfatórios na classificação, 

em geral não permitiam às cartas a identificação de variações espectrais 

suficientes para classificar corretamente as amostras dentro e fora do controle. 

 A matriz tratada com baseline e suavização Savitsky-Golay com janela 

de 21 pontos, em geral fornecia taxas de acerto muito baixo para as amostras 

de previsão. Como pode ser visto na Tabela 5, as duas estratégias tiveram 

melhores resultados, foi utilizando MSC juntamente com variance (std) scalling 

e centralização na média e a segunda utilizando MSC juntamente com variance 

(std) scalling, suavização Savitsky-Golay com janela de 21 pontos. Ambas as 

estratégias proporcionaram resultados acima de 85,0% na classificação dos 

subgrupos de calibração, validação e previsão. 

Dos resultados obtidos, a carta de controle com desempenho mais 

satisfatório foi a da estratégia de pré-processamento, utilizando somente MSC, 

variance (std) scalling e centralização na média.  
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Os resultados das cartas construídas para cada uma das componentes 

principais foram comparados. Para que fosse analisado quais os melhores pré-

processamentos e conforme pode ser observado na Tabela 6, para a matriz 

tratada com X_MSC_std_meanCenter os melhores resultados obtidos foram 

com os scores da terceira componente principal, as demais componentes 

principais, não forneciam informações suficientes para que as cartas pudessem 

classificar corretamente as amostras de validação e previsão. 

 

Tabela 6 - Resultado para cada componente principal do melhor modelo (MSC + variance 
(std) scalling + centralização na média) 

 % acerto 
calibração 

% acerto  
validação 

% acerto 
previsão 

Variância 
explicada (%) 

Scores_pc1 100,0 9,5 54,5 25,89 
Scores_pc2 97,6 54,4 18,2 11,49 
Scores_pc3 92,9 92,9 100,0 5,59 
Scores_pc4 92,9 33,3 40,9 4,04 
Scores_pc5 92,9 2,3 50,0 3,20 
Scores_pc6 95,2 40,5 18,2 3,06 

 

O modelo de PCA foi utilizado para investigar os padrões especiais e a 

estrutura de correlação entre as variáveis. O PCA para a matriz 

X_MSC_std_meanCenter foi construído utilizando 6 componentes principais 

que explicavam globalmente 53,27% da variação. A primeira componente 

principal é responsável por 25,89% da variância explicada, a segunda e a 

terceira componentes explicam 11,49% e 5,59% de variação, respectivamente. 

Apesar de não contemplar uma variância explicada muito alta, a terceira 

componente era a que se correlacionava mais com a interação das moléculas 

de isoniazida e rifampicina.  

Fato que pode ser comprovado pela atribuição de bandas aos loadings 

de PC3, em que foi possível atribuir o maior número de bandas às principais 

ligações características das duas moléculas (isoniazida e rifampicina), 

conforme a Figura 28. 

Alguns picos de absorção característicos das duas moléculas foram 

observados e interpretados da seguinte forma: região de 1100-1170 nm é 

atribuída a CH e C=C para o segundo sobretom de rifampicina; 1200-1400 nm 

é atribuído a -CH3 para a combinação de rifampicina; 1500-1700 nm é 

atribuído a C=C e OH para o primeiro sobretom de rifampicina e NH, CO para o 

primeiro sobretom de isoniazida; 1750-1900 nm é atribuído a -CH3 para o 
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primeiro sobretom de rifampicina e isoniazida; 1950-2300 nm é atribuída ao 

CO, NH, C=C, OH e CH para vibrações de combinação de rifampicina e 

isoniazida. 

 

Figura 28 - Atribuição de bandas aos loadings de PC3. Os loadings da 3º são relacionados 
com ligações importantes das moléculas de isoniazida e rifampicina, 
simultaneamente. 

 

 

A explicação para que a terceira componente, apesar da baixa variância 

explicada tenha tido resultados tão satisfatórios, está ligada a grande 

correlação entre os loadings desta componente com as principais ligações das 

moléculas dos princípios ativos em estudo, anteriormente citadas, que 

influenciaram significativamente para o desenvolvimento da carta de controle. 

A Figura 29 representa a carta de controle de PC3 usando 42 amostras 

“dentro do controle”, dentre as quais 24 eram do DoE e 18 da produção 

(conjunto cal). Os limites de confiança foram calculados, conforme a Equação 

5, levando em consideração o desvio padrão das amostras dentro do controle, 

que continham uma concentração de ± 5% do valor nominal de cada API. Esta 

carta mostra claramente que as amostras são corretamente classificadas como 

“sob controle” o que está de acordo com o que foi projetado, uma vez que 
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estas amostras foram preparadas e produzidas em laboratório com 

concentrações variando dentro das operações normais.  

 

Figura 29 - Cartas de controle via escores de PCA para a PC3 para o conjunto de calibração 
das amostras de 2 em1. As amostras representadas pelo símbolo (), 
correspondem a amostras dentro do controle da calibração dentro do controle 
provenientes do planejamento experimental e da produção. 

 
 

Algumas amostras, porém, foram classificadas erroneamente. As 

amostras 17, 28 e 37 (conjunto cal) foram classificadas de maneira errada 

como “fora de controle”. Ao investigar estas amostras, observou-se que elas 

não são homogêneas em relação ao tamanho de partículas. Característica do 

material que pode afetar a dispersão e, provavelmente, ser uma fonte de 

variação em espectros NIR para estas amostras. No entanto, como esperado, 

39 amostras foram classificadas corretamente dentro do limite de confiança a 

partir de conjunto de calibração, na qual a taxa de sucesso foi de 92,8% (39 de 

42 amostras). 

Após a construção da carta de controle de calibração, a validação foi 

realizada com 42 amostras “fora de controle”, das quais: 23 eram amostras da 

produção, 10 placebos de isoniazida e 9 placebos de rifampicina (conjunto val). 

Na Figura 30, são mostrados os resultados obtidos com o conjunto de 

validação.  
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De forma análoga a carta de calibração, os limites de confiança são 

obtidos levando em conta o desvio padrão das amostras de calibração, que 

possuíam uma variação de ± 5% da concentração de cada princípio ativo na 

formulação farmacêutica do comércio, conforme Equação 5. É possível notar 

na Figura 30, que a grande maioria das amostras foi classificada corretamente 

como “fora do controle”, o que está de acordo com o que era esperado.  

 

Figura 30 - Cartas de controle via escores de PCA para a PC3 para o conjunto de validação 

das amostras de 2 em1. As amostras representadas pelo símbolo () 

correspondem a amostras dentro do controle da validação fora do controle 

provenientes do planejamento experimental e da produção. 

 

 

Apenas três amostras (21, 22 e 30), provenientes da linha de produção, 

foram classificadas erroneamente. Estas amostras foram observadas, 

observou-se que estas também não são homogêneas e a contribuição 

provavelmente é o que está afetando o espectro de NIR. Como esperado, as 

demais 39 amostras foram classificadas corretamente dentro do limite de 

confiança obtido a partir de conjunto de calibração, na qual a taxa de sucesso 

foi de 92,8 % (39 de 42 amostras), semelhante ao resultado alcançado com o 

conjunto de calibração. 

Por fim, com o intuito de avaliar a carta de controle multivariada baseada 

nos scores de PCA, foi feito um conjunto de previsão (conjunto prev) 

envolvendo 22 amostras, composta por: 11 amostras “dentro do controle” (6 de 

DoE 5 / da produção) e 11 amostras de “fora de controle” (6 de produção / 2 
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placebo de isoniazida / 3 placebo de rifampicina). A carta de controle para o 

conjunto de previsão é mostrado na Figura 31.  

Como pode ser visto, todas as amostras foram classificadas 

corretamente, tendo em conta a variação da variação de ±5% da concentração 

de cada princípio ativo na formulação farmacêutica do comércio. Assim, foi 

possível identificar as amostras que estavam dentro e fora do controle usando 

as cartas de controle multivariadas baseado nos escores de PCA, em relação a 

concentração de ambos API em amostras do planejamento experimental e 

amostra produção produzidas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Brasil). 

 

Figura 31 - Cartas de controle via escores de PCA para a PC3 para o conjunto de previsão 

das amostras de 2 em1. As amostras representadas pelo símbolo (●) 

correspondem a amostras do planejamento experimental e da produção, nas 

quais as 11 primeiras eram amostras dentro do controle e as 11 últimas fora do 

controle. 

 

 

Na literatura não foram encontrados trabalhos utilizando a metodologia 

de cartas de controle via escores de PCA em controle de qualidade de 

formulações farmacêuticas, para poder comparar com os resultados obtidos 

neste trabalho. 

Pelas cartas de controle baseada nos escores de PCA ficou mostrado 

que é possível identificar se há algum dos constituintes da amostra (neste 
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caso, os dois princípios ativos, pois são os que estão em maior quantidade e 

apresentam maior variação) em não conformidade com os valores máximos e 

mínimos permitidos, entretanto não apresenta uma classificação clara em 

relação a qual API a não-conformidade está relacionada. Ainda assim, estas 

cartas podem ser de grande importância para a dinamização do processo de 

controle de qualidade de medicamentos, uma vez que quando ao menos um 

parâmetro, no caso o teor de um dos constituintes da formulação, está em 

desacordo com os valores de variação aceitável, esta amostra é considerada 

como fora de controle e as causas que geraram essa variação devem ser 

investigadas, para detecção de possíveis erros sistemáticos. Neste sentido, o 

uso das cartas de controle baseadas no vetor NAS, se mostra uma alternativa 

bastante útil na determinação exata de qual parâmetro, encontra-se fora de 

controle, uma vez que para cada variável é construída uma carta específica.  

 

6.2.2 Sinal analítico líquido 

 

O conjunto de amostras de planejamento experimental teste mostrou 

não possuir variação na composição suficiente ‘para elucidar as diferenças 

espectrais, além disso, uma das matérias-primas não possuía pureza elevada. 

Por este motivo, foi elaborado um novo conjunto de 30 amostras, nas quais as 

concentrações dos dois princípios ativos tinham variação de +/- 5% para 

rifampicina e +/- 5% para isoniazida e os excipientes +/- 3%, que são os limites 

aceitáveis de acordo com o controle de qualidade, para assegurar que no 

período de estabilidade, que são 2 anos, este valor não seja superior a perda 

de 10% do teor do princípio ativo. Estas amostras foram utilizadas como 

conjunto de calibração, “dentro do controle” Também foram preparadas 12 

amostras de placebo de isoniazida e 12 amostras de placebo de rifampicina. 

Novos espectros foram coletados. Para testar a habilidade da carta em 

classificar corretamente amostras que não estão dentro das especificações, 

foram utilizadas amostras fora do controle, provenientes da produção. Para 

assegurar a aplicabilidade deste trabalho na indústria foram usadas ainda 

amostras da produção na etapa de validação, além das do planejamento para 

garantir uma fidelidade nas condições esperadas das amostras de calibração.  
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6.2.2.1 Isoniazida 

 

Para reduzir a presença de ruídos instrumentais, correção de linha base 

e espalhamento da luz, os espectros foram tratados com diversos pré-

processamentos, de modo a evidenciar mais as diferenças espectrais entre as 

duas classes de amostras. Dentre os quais: MSC, SNV, baseline, variance (std) 

scaling, derivada e suavização Savitzky Golay. A variação da janela, 

praticamente não demonstrou modificações na classificação das amostras.  

As amostras de placebo de isoniazida do conjunto A1 foram utilizadas 

para a delimitação do espaço dos interferentes, através de um PCA com 4 

componentes principais, no qual era explicada 98,32% da variância. Em 

seguida usando as amostras NOC, também do conjunto A1, obtidas a partir do 

DoE, foi realizada a decomposição de cada porção do espectro e assim obtido 

o vetor NAS.  

Para a construção da carta de controle NAS, o limite de confiança 

superior e inferior de concentração de isoniazida foi calculado através das 

amostras B1 (dentro do controle) que possuíam uma variação de ±5% da 

concentração do API. Os limites de confiança são obtidos pela media +/- o 

desvio padrão das amostras dentro controle da calibração. O limite de 

confiança para a carta dos interferentes foi obtido de acordo com o teste d-

estatístico, no qual foi obtido o valor de 17,71 e para a carta dos resíduos foi 

usado o valor do Q estatístico resultando em um valor de 0,53, considerando-

se um nível de confiança de 95%. 

A validação das cartas de controle para isoniazida foi realizada após a 

construção das três cartas (NAS, interferentes e dos resíduos), utilizando-se 52 

amostras (conjunto C1) obtidos a partir de produção (23 “dentro do controle” e 

29 amostras “fora de controle”), para validar a carta NAS e 23 amostras “dentro 

do controle” (conjunto D1) para validar a carta dos interferentes e dos resíduos.  

Na Tabela 7 são mostrados alguns dos melhores resultados das cartas 

NAS para monitoramento de teor de isoniazida. 
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Tabela 7 - Resultados dos melhores modelos para isoniazida 

Modelo 
Isoniazida 

% acerto cal % acerto DC 
pred 

% acerto FC 
pred 

PCs 

Xsp 100 37,5 39,8 2 
X_11d_11pt 94,7 50,0 96,6 2 

X_opls 94,7 50,0 100 6 
Xc_sp 94,7 0 100 4 
Xc_std 100 54,2 100 2 

Xc_std_11pt 100 75 100 2 
Xc_nova_sp 100 100 100 4 

Nova = Aumento do número de amostras na calibração 
 

As primeiras cartas foram desenvolvidas sem nenhum pré-

processamento (Xsp) e conforme podemos ver, os resultados na previsão de 

amostras dentro e fora do controle, não foram satisfatórios, pois obtiveram altos 

percentuais de erro. As matrizes tratadas com SNV, MSC e primeira derivada, 

melhoraram um pouco a classificação das amostras dentro do controle, porém 

falharam em relação às amostras fora do controle. Isto porque, esses pré-

tratamentos não demonstraram serem capazes de destacar as pequenas 

variações espectrais causadas pela diferença no teor dos princípios ativos. A 

combinação de derivada e filtro (X_11d_11pt) forneceu resultados um pouco 

mais satisfatórios, com taxas de acerto acima de 90% para as amostras de 

calibração e fora de controle da calibração, apesar de não ter tido uma taxa de 

sucesso alta para as amostras dentro de controle da validação. Isto se deve ao 

fato de que a derivada duplica cada pico, e atuando em conjunto com o filtro 

digital, ajuda a diminuir o ruído instrumental, de modo a incrementar as 

variações espectrais. 

Novas estratégias, entre elas o OPLS-DA (do inglês, Orthogonal 

projections to latent structures-discriminant analysis), que ortogonaliza os 

dados, enfatizando as diferenças existentes entre duas classes, através da 

atribuição de “pesos” para cada uma das classes existentes. Neste caso, foi 

aplicado entre as classes, dentro e fora de controle. Após a utilização desse 

tratamento foi novamente aplicado a rotina de carta de controle, os resultados 

foram bem semelhantes aos da matriz tratada com filtro digital e derivada. 

Entretanto, estes resultados eram tendenciosos, pois o algoritmo forçava a 

classificação das amostras na classe a qual eram atribuídas. Uma vez invertida 

a ordem informada dos pesos dados a cada grupo, através do algoritmo, 
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observávamos que as amostras eram classificadas na classe informada, 

mesmo erradas. Portanto, esta estratégia foi eliminada. 

Como a grande maioria dos pré-tratamentos não estavam fornecendo 

resultados satisfatórios, sobretudo na classificação das amostras dentro do 

controle da produção, foi utilizada uma nova estratégia. Iniciou-se uma seleção 

de faixas, na tentativa de encontrar um conjunto de variáveis que melhor se 

correlacionasse com a molécula de isoniazida. Das faixas selecionadas a que 

teve melhor desempenho no monitoramento do teor de isoniazida, foi a faixa de 

950nm a 1400nm. Um fator que justifica a seleção desta faixa são os espectros 

puros dos dois princípios ativos, mostrado na Figura 32.  

 

Figura 32 - Espectro NIR sem pré-tratamentos dos dois APIS da formulação farmacêutica 2 
em1. O espectro destacado em azul corresponde à molecula de isoniazida, 
enquanto que o representado pela cor verde à rifampicina. 

 

 

Conforme se pode observar na região que compreende 1000 nm e 1650 

nm, existem algumas diferenças entre as duas substâncias, inclusive com 

absorções significativas para a molécula de isoniazida (destacada em azul na 

Figura 32). 

As cartas utilizando apenas essa região, em conjunto com algum pré-

processamento, demonstraram desempenho um pouco mais satisfatório do que 

os demais que utilizavam todo o espectro. Porém, ataxa de acertos das 

amostras dentro do controle, não superavam os 75%. Isto levava a crer que o 
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conjunto de amostras de calibração não contemplava toda a variabilidade das 

amostras dentro do controle, por este motivo, novas amostras foram incluídas 

no conjunto de calibração. E conforme pode ser visto na Tabela 7, os 

resultados melhoraram consideravelmente, após essa nova seleção de 

amostras para a calibração, utilizando apenas o corte espectral (Xc_nova_sp) 

foi possível obter 100% de acerto em todos os conjuntos de amostras. 

Na Figura 33 são mostradas as cartas de controle NAS, dos 

interferentes e dos resíduos desenvolvidas para isoniazida.  

 

Figura 33 - Cartas de controle NAS, dos interferentes e dos resíduos para isoniazida. As 
amostras representadas por (○), correspondem às amostras “dentro controle", as 
representadas por (□) são amostras dentro do controle da validação, (+) amostras 
“fora do controle” da validação. 

 

 

É possível observar na Figura 33, que as amostras dentro e fora do 

controle são corretamente classificadas, o que está de acordo com o que foi 

planejado. As amostras de conjunto de dados C1 (29 amostras “fora de 

controle”) estão fora dos limites de confiança da carta NAS, que está de acordo 

com o que foi planejado, uma vez que estas amostras obtidas da produção 

estavam fora do prazo de estabilidade com os valores de teores fora dos limites 

aceites pela farmacopeia. O conjunto de dados D1 (23 amostras “dentro do 
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controle”) foi utilizado para a validação das cartas dos interferentes e dos 

resíduos. De modo semelhante às cartas anteriores a classificação foi 

coerente, pois a quantidade dos excipientes estava toda abaixo dos valores de 

variação permitidos.  

Considerando-se a carta dos interferentes, como pode ser visto Figura 

33, apenas uma amostra foi classificada incorretamente como fora do controle. 

Ao investigar essa amostra, foi constatado que a amostra 8 tem uma 

concentração mais elevada de celulose, o que justifica estar classificada como 

fora do controle no gráfico dos interferentes. 

 No que diz respeito à carta dos resíduos, apenas a amostra 18 é 

classificada de forma errada, como sendo “fora do controle”. Uma provável 

causa para este erro é o fato dela não ser suficientemente homogênea e os 

diversos tamanhos de partícula entre as amostras do planejamento e da 

produção, consequentemente as demais cartas não conseguem justificar toda 

a sua variabilidade. 

 

6.2.2.2 Rifampicina 

 

Através de um PCA com duas componentes principais, que totalizavam 

98,79% da variância explicada, feito com as amostras de placebo de 

rifampicina (pertencentes ao conjunto A2) foi delimitado o espaço dos 

interferentes. O vetor de regressão NAS foi obtido através da decomposição 

dos espectros das amostras NOC proveniente do conjunto de dados A2, 

obtidos através do DoE. Os limites de confiança superior e inferior para 

concentração rifampicina nas amostras da carta NAS foram calculados com 

base no desvio padrão das amostras do conjunto de dados AB, que possuíam 

uma variação de ± 5% da concentração do API.  

O limite de confiança para a carta dos interferentes foi obtido de acordo 

com d-estatístico, obtendo o valor de 9,62 e para a carta dos resíduos foi usado 

o Q-estatístico resultando em um valor de 432,8, considerando-se 95% de 

confiança. O gráfico de validação para a rifampicina foi realizado, após a 

construção das três cartas (NAS, interferentes e dos resíduos), utilizando-se 52 

amostras (chamados de conjunto C2) obtidos a partir de produção (23 “dentro 

do controle” e 29 amostras “fora de controle”) para validar a carta NAS. Para a 
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validação da carta dos resíduos e dos interferentes foi utilizado um conjunto de 

23 amostras “dentro do controle” (conjunto D2). 

Na Tabela 8 são mostrados os resultados para as cartas de controle 

baseados no vetor NAS para a Rifampicina. 

 
Tabela 8 - Resultados dos melhores modelos para rifampicina 

Modelo 

Rifampicina 

% acerto cal % acerto DC 

pred 

% acerto FC 

pred 

PCs 

Xsp 89,5 62,5 44,8 2 

X_7p_7d 94,7 83,3 37,9 4 

XcA_sp 94,7 100 34,5 4 

XcB_sp 94,7 75 55,2 4 

XcA_7p_7d 100 95,8 27,6 3 

XcB_7p_7d 94,7 95,8 55,2 3 

X_std_11p 94,7 83,3 100 2 

X_n_std 90 95,7 100 2 

A Faixa: 1200 a 2400 nm 

B Faixa: 1200 a 2500 nm 

n Aumento no número de amostras na calibração 

 

Inicialmente as cartas de controle para rifampicina foram construídas 

utilizando toda a faixa espectral e sem pré-tratamento espectral (Xsp), mas 

conforme pode ser observado na Tabela 8, os resultados utilizando todo o 

espectro, apresentavam erros muito elevados, quanto a classificação das 

amostras de previsão, principalmente em relação às amostras fora do controle. 

Mesmo com pré-tratamentos como filtros e derivadas, as amostras fora do 

controle da validação não ultrapassavam os 45% de acerto. 

Na tentativa de melhorar os resultados das cartas para o monitoramento 

de rifampicina, foram construídas cartas de controle, utilizando apenas algumas 

regiões do espectro, estratégia semelhante à utilizada para os dados de 

isoniazida. Como é possível ver na Figura 17, que mostra os espectros das 106 

amostras utilizadas para as construções das cartas NAS, existe muita flutuação 

e aspecto ruidoso nas regiões de 900 a 1200 nm e 2400 a 2500 nm 

comprimentos de onda. Esse critério foi utilizado para remoção dessas regiões. 

Foram construídas novas cartas de controle, utilizando o espectro após a 

remoção dessas faixas, e mesmo com a utilização de diversos pré-tratamentos 

a classificação foi insatisfatória, e em geral com resultados inferiores aos que 

utilizavam todo o espectro, principalmente na classificação das amostras de 

validação fora do controle. Das cartas construídas com as matrizes utilizando 



104 
 

seleção de faixas, tiveram melhores desempenhos as da faixa B, de 1200 nm a 

2500, na qual mais 55% das amostras de validação fora do controle, foram 

classificadas corretamente, conforme podemos observar na Tabela 8. 

Uma vez que os cortes feitos à matriz de dados, diminuíam o seu 

rendimento, novos pré-processamentos foram testados, utilizando todo o 

espectro. O tratamento que forneceu os melhores resultados foi a combinação 

do variance std scaling e filtro SavGol com janela de 11 pontos (modelo 

X_std_11p), conforme visto na Tabela 8, a taxa de acerto foi bastante 

satisfatória em todos os conjuntos de amostra, uma vez que esse pré-

tratamento faz o escalonamento da matriz pela variância, e isto tende a reduzir 

os ruídos aleatórios que se encontram em proporções semelhantes ao desvio-

padrão das variáveis. 

Numa tentativa de melhorar os resultados obtidos no monitoramento do 

teor de rifampicina, ao grupo de calibração foram incorporadas novas 

amostras, com intuito de aumentar a variabilidade. Fator que provavelmente 

estava limitando a classificação. E então, foi obtido um resultado mais 

satisfatório na predição das amostras de teste, dentro e fora do controle. A 

seleção de novas amostras de calibração em conjunto com o pré-

processamento variance std scaling (modelo X_n_std), promoveu uma taxa de 

acerto de 90% na calibração e acima de 95% na validação para amostras 

dentro e fora do controle. 

Podem ser vistas as cartas de controle NAS, dos interferentes e dos 

resíduos desenvolvidas para rifampicina na Figura 34. 

Quanto à carta NAS, é possível notar na Figura 34 que as amostras 

dentro do controle, provenientes do planejamento e da produção, tiveram uma 

classificação satisfatória, na qual apenas uma amostra do conjunto de 

calibração foi classificada incorretamente, o que provavelmente se deve à falta 

de homogeneidade das misturas, tendo em vista que foi produzida sem o 

auxílio de instrumentos que garantissem uma mistura homogênea dos 

constituintes da formulação em estudo. Além disso, o conjunto de dados C2 (29 

amostras “fora de controle”) estão em sua quase totalidade, fora dos limites de 

confiança da carta NAS, que está de acordo com o que era esperado, uma vez 

que estas amostras foram obtidas em a produção e tinham os valores de teor 

de rifampicina fora do intervalo de confiança. O conjunto de dados D2 (23 
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amostras “dentro do controle”) conforme o esperando, apresentaram-se dentro 

dos limites de confiança das cartas dos interferentes. 

 

Figura 34 - Cartas de controle NAS, dos interferentes e dos resíduos para isoniazida. As 
amostras representadas por (○), correspondem às amostras “dentro controle", as 
representadas por (□) são amostras dentro do controle da validação, (+) amostras 
“fora do controle” da validação. 

 

 

No que diz respeito à carta dos resíduos, como se pode ver a Figura 34, 

as amostras 15 e 17 são classificadas de maneira incorreta como “fora de 

controle”. Estas amostras foram preparadas na produção e pode ter diferentes 

tamanhos de partículas entre as amostras de laboratório e de produção e, 

consequentemente, isso afetou a dispersão em NIR espectros. Além disso, a 

possibilidade de haver mais de uma forma polimórfica de rifampicina na 

mistura, corrobora com as causas que poderiam estar causando a classificação 

não satisfatória para este fármaco. 

Na literatura existem alguns trabalhos aplicando cartas de controle 

baseados no vetor NAS em controle de qualidade de formulações 

farmacêuticas. Dois trabalhos, empregando esta mesma filosofia para 

monitoramento de formas polimórficas e pureza de medicamentos de Piroxicam 

(ROCHA e POPPI, 2010); e para monitoramento de polimorfismo de 

carbamazepina (ROCHA e POPPI, 2011). Ambos tiveram resultados bastante 
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satisfatórios, e conseguiram através das cartas de controle indicar as amostras 

dentro e fora de conformidade. O fato de as diferentes formas polimórficas 

terem influência direta no espectro torna esta metodologia viável e mais bem 

sucedida que o monitoramento de teor. 

Rocha e colaboradores (2010) desenvolveram um trabalho envolvendo 

cartas de controle via NAS e NIR, para monitoramento das especificações 

relativas concentração Nimesulida. As amostras de calibração apresentaram 

taxas de acertos de 100%. Na etapa de validação houve amostras com valores 

acima do limite de confiança, sobretudo na carta dos interferentes e dos 

resíduos, devido a não homogeneidade das amostras e diferentes tamanhos de 

partícula, tal como ocorreu neste trabalho. (ROCHA et al, 2010) Os resultados 

obtidos no trabalho de Rocha e colaboradores (2010) foram bastante 

equivalentes as cartas para isoniazida e um pouco melhores que os resultados 

de rifampicina. Porém dadas a complexidade da molécula de rifampicina e os 

problemas relacionados às impurezas associadas a este fármaco, além do 

diferencial deste trabalho em usar amostras da produção, que contemplam 

uma variabilidade maior que as amostras de planejamento experimental, 

podemos concluir o presente trabalho tem resultados satisfatórios no 

monitoramento simultâneo dos dois princípios ativos da formulação 

farmacêutica 2 em 1. 

Diante dos resultados apresentados, inclusive com amostras reais da 

produção, pode-se ver que as cartas multivariadas de controle baseadas no 

vetor NAS são eficientes no monitoramento de qualidade de princípios ativos, 

mostrando grande potencial para serem implementadas na linha de produção. 

E tem uma grande vantagem em relação a demais cartas de controle 

multivariadas, como a carta de controle multivariadabaseada nos scores de 

PCA, pois define diretamente em relação a qual constituinte a amostra está 

fora do controle. De toda forma, as duas cartas mostraram bons desempenhos 

e podem ser perfeitamente aplicadas de acordo com a necessidade do controle 

de qualidade em questão. Não excluindo a possibilidade de serem utilizadas 

em conjunto, fazendo incialmente uma triagem com a carta baseada nos 

scores de PCA para investigar se a amostra está aceita ou não como dentro do 

controle, e em seguida sendo classificada pela carta NAS, para definir em 

relação a qual princípio ativo, está em desconformidade, o que garantiria maior 
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segurança nos resultados provenientes das cartas de controle e em termos 

práticos, para a indústria, a redução nas análises de rotina para verificação de 

teor. Uma vez validada esta metodologia das cartas de controle, não será 

necessário fazer os testes de teor para todas as amostras, apenas para 

aquelas que forem classificadas como fora de controle pelas cartas, ou cujos 

resultados forem inconclusivos. Além disto, segundo os resultados da carta 

NAS, as análises de teor, se tornarão menos dispendiosas, pois o teste poderá 

ser feito exclusivamente para o princípio ativo que a carta NAS indicar como 

em desconformidade com o permitido. Sabendo que a leitura pela técnica de 

referência para cada princípio ativo é feita de maneira individual, as cartas de 

controle apresentam-se como uma alternativa bastante viável. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresenta uma aplicação de cartas de controle 

multivariadas baseadas no PCA e no vetor NAS, utilizando espectros de 

infravermelho próximo para o monitoramento simultâneo de dois princípios 

ativos, isoniazida e rifampicina, em uma formulação farmacêutica produzida na 

UFRN e utilizada no tratamento da tuberculose. Com base no PCA, três cartas 

de controle foram construídas (calibração, validação e previsão) e o limite de 

confiança foi calculado. Considerando o vetor NAS, três cartas de controle 

foram construídas (NAS, interferentes e dos resíduos) e seus limites de 

controle individuais foram calculados. Ambas as metodologias para construção 

de cartas de controle multivariadas foram validadas e foi possível identificar, 

com sucesso, as amostras que estavam dentro e fora de controle. No caso 

estudado, as metodologias forneceram uma ferramenta simples, rápida, não-

destrutiva e poderosa para monitorar a qualidade no teor de isoniazida e 

rifampicina. As duas metodologias podem ser utilizadas em conjunto, uma vez 

que a carta NAS classifica como “fora do controle” amostras que possuam ao 

menos um dos dois princípios ativos fora dos limites de confiança, e a carta 

NAS, por oferecer uma classificação individual, poderá especificar em relação a 

qual dos dois a amostra está em desconformidade. Isto é excelente para a 

indústria farmacêutica, tendo em vista que a determinação do teor de cada um 

destes princípios ativos é feita individualmente. Uma vez validada a 

metodologia das cartas de controle e implementada nas análises da empresa, 

poderá ser feito o monitoramento constante de amostras, apenas com os 

espectros NIR e as cartas de controle multivariadas, diminuindo custo e tempo 

de análise, gerando menos resíduos e, consequentemente, otimizando o 

processo de controle de qualidade. 
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8 PERSPECTIVAS 

 

A realização deste trabalho deixa como perspectivas futuras para 

aperfeiçoar ainda mais os resultados obtidos e estender as possibilidades de 

utilização desta metodologia: 

 Incorporação de novas amostras dentro do controle, de diferentes 

lotes e matérias-primas, analisadas em diferentes condições, para agregar 

mais variabilidade aos dados, etapa que já está sendo realizada; 

 Construção de cartas de controle para monitoramentos de outros 

parâmetros de qualidade, tais como dissolução, dureza, friabilidade, matéria-

prima, entre outros; 

 Implementação das cartas de controle multivariadas via scores de 

PCA e NAS para o monitoramento de controle de qualidade de todos os 

processos envolvidos no preparo da formulação farmacêutica; 

 Aplicação desta metodologia para outros medicamentos; 

 Validação desta metodologia e implementação na Farmacopeia. 
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