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Resumo: Destacar a importância da aplicação de Controles Estatísticos de Processo na 

Indústria Farmacêutica, especificamente na etapa de compressão direta, visto que a utilização 

de medicamentos via oral é a mais utilizada pela população atualmente. Estudo bibliográfico 

foi realizado.  Verificou-se que o Controle Estatístico de Processo contribui imensamente para 

a padronização e homogeneização do produto obtido, permitindo uma avaliação rápida e 

eficiente dos parâmetros críticos de processo, assim como uma intervenção no equipamento, 

quando necessário. Além disso, constatou-se que o controle estatístico multivariado pode 

contribuir para melhor entendimento das correlações entre os atributos de um comprimido. A 

escassez de artigos sobre esse assunto é grande e uma aproximação entre academia e indústria 

se faz necessária para aprimorar e qualificar os processos produtivos farmacêuticos. 

 

Palavras-chave: Compressão direta. Controles em processo. Controle estatístico. Indústria 

farmacêutica. 

 

Abstract: To emphasize the importance of the application of Statistical Process Control in 

Pharmaceutical Companies, specifically in the stage of Direct Compacting, since the use of 

drugs by oral administration is the most used by population nowadays. Literature study was 

performed. It was observed that the Statistical Process Control contributed vastly to the 

standardization and homogenization of the product manufactured, allowing a quick and 

efficient evaluation of the process’ critical parameters, as an equipment intervention, when 

necessary. Thus, it was verified the multivariable statistical control can contribute for better 

understanding of correlation between atributes of a tablet. The lack of studies in this field of 

knowledge is huge and a approach between academy and industry is required to develop and 

qualify all pharmaceutical manufacturing processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Qualidade pode ser definida de diversas formas, ainda mais quando essa palavra remete a 

diferentes sentimentos que refletem as necessidades de uma pessoa ou uma instituição. Se 

consideramos a International Standardization Organization - ISO -, temos que qualidade é a 

conformidade às exigências. Adaptando ao mundo da Indústria Farmacêutica, podemos 

considerar que qualidade está em todas as etapas realizadas, as quais culminam em um 

produto final que atenda às especificações internas e as expectativas do consumidor, ou seja, 

um produto que trate as necessidades ou enfermidades com o menor risco possível. 
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 Apesar da palavra qualidade remeter a sentimentos em parte subjetivos, um de seus 

aspectos mensuráveis com certeza é o processo. Os processos, sejam eles dos mais simples 

aos mais complexos, possuem etapas de desenvolvimento bem estabelecidas e são passíveis 

de observação e controle. Essas etapas possuem um número de elementos que, em conjunto, 

descrevem sua adequação ao uso. Sendo assim, são frequentemente chamadas de 

características de qualidade ou indicadores de desempenho. Esses indicadores variam de etapa 

para etapa, mas englobam o funcionamento dos equipamentos, o treinamento das pessoas 

envolvidas na manufatura de produtos farmacêuticos, aspectos físicos, químicos e 

microbiológicos do produto, manutenção, utilidade, durabilidade, entre outros. 

 A via oral para administração de fármacos constitui o método mais utilizado de 

administração dos mesmos efeitos sistémicos. Estes são produzidos em grande escala, para 

comercialização a um custo de produção relativamente baixo. É provável que 90% de todos os 

fármacos usados em terapia para ação sistêmica sejam administrados por via oral 

(LACHMAN, 2010). Além disso, são ótimos para os pacientes, pois temos doses precisas, 

fácil manuseio e identificação pelo paciente, menor espaço de armazenagem, menores riscos 

no transporte, e maior estabilidade do fármaco (WINFIELD, 2009).  

Considerando as informações anteriores, é claro que o processo de manufatura de 

comprimidos deve ser extenso e continuamente controlado, garantindo um produto eficaz e 

seguro para todos os consumidores que venham a utilizá-lo. A Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) adota a garantia de qualidade para o medicamento, que 

consiste no acompanhamento de todo o processo desde a aquisição de uma matéria-prima 

farmacêutica pelo fabricante até sua transformação em um produto acabado à disposição do 

consumidor (NUNES et al., 2005). 

 O Controle Estatístico do Processo é uma técnica estatística aplicada à produção que 

permite a redução sistemática da variabilidade nas características da qualidade de interesse, 

contribuindo para a melhoria da qualidade intrínseca, da produtividade, da confiabilidade e do 

custo do que está sendo produzido (RIBEIRO e CATEN, 2012). Esta ferramenta permite a 

investigação detalhada dos pontos críticos de controle, possibilitando uma análise 

contemporânea dos dados obtidos e avaliando a necessidade de uma mudança ou intervenção 

no processo, melhorando-o continuamente e por consequência, sua qualidade. 

 A compressão direta, hoje, é um dos métodos utilizados no ramo farmacêutico para a 

produção de comprimidos. Um dos principais motivos é sua facilidade de manipulação e 

baixo custo, visto que são necessários apenas três estágios: pesagem dos materiais, mistura e 

compressão. A compressão é, basicamente, submeter o produto, convenientemente preparado, 

a uma pressão exercida entre dois punções verticais, no interior duma câmara de compressão 

ou matriz, cujo fundo é constituído pela punção inferior, como mostra a Figura 1. 

 

  

 
Figura 1: Esquema básico de compressão. 
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Fonte: VILLANOVA, 2008. 

 

Uma formulação de comprimido contem em sua maioria as seguintes substâncias: 

a) Princípio Ativo: a substância ativa, que realizará o efeito desejado no paciente. 

b) Aglutinante: utilizado para obter uma liga dos pós, permitindo a formação de 

grânulos. 

c) Desintegrantes: promovem ou aceleraram a ruptura do comprimido após contato 

com o suco gástrico. 

d) Lubrificantes: facilitam a compressão, promovendo uma melhor ejeção do 

comprimido, diminuem a adesão do material às matrizes e punções e melhoraram o 

escoamento de pós e granulados. 

 

Abordando os controles em processos inerentes à etapa de compressão direta na 

Industria Farmacêutica, vemos que os poucos artigos publicados no assunto consideram os 

seguintes parâmetros: dureza, friabilidade, teor, uniformidade de conteúdo, tempo de 

desintegração, peso médio e individual de comprimidos. Esses testes são feitos através de 

equipamentos qualificados com amostras extraídas periodicamente pelos próprios operadores 

que realizam a manufatura. Quando o processo está sob controle, espera-se que a 

variabilidade corresponda a normalidade, ou seja, que sua média e desvio padrão permaneçam 

constantes e estáveis (LIMA, 2007). A utilização de métodos estatísticos não garante a 

solução de todos os problemas de um processo, porém é uma maneira racional, lógica e 

organizada de determinar onde eles existem, sua extensão e a forma de solucioná-los. Esses 

métodos podem ajudar na obtenção de sistemas que assegurem uma melhoria contínua da 

qualidade e da produtividade ao mesmo tempo (MOREIRA, 2004). Pode-se dizer, então, que 

o Controle Estatístico em Processo age preventivamente, usando dados concretos na produção 

como um todo, permitindo adequada avaliação da qualidade. 

O Controle Estatístico em Processo é uma ferramenta ainda pouco difundida e 

utilizada na Industria Farmacêutica. Parte disso se deve ao fato da maioria das agências 

regulatórias não estipular ou demandar o enfoque estatístico nos dados de processo. Além 

disso, pouco se tem publicado sobre aplicações industriais. Os poucos artigos publicados 

remetem à Industria Alimentícia. 

Desta forma, o presente trabalho apresenta os resultados de um levantamento 

bibliográfico para aprofundar o conhecimento sobre os Controles Estatísticos em Processo e 

suas possíveis aplicações na Industria Farmacêutica, mais especificamente na etapa de 

compressão direta para produção de comprimidos, uma vez que é a forma farmacêutica mais 

utilizada nos tratamentos, dos mais simples aos mais complexos. 

O levantamento foi realizado no Scielo, PubMed, EBSCO, Biblioteca Virtual em 

Saúde e Web of Science. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O Controle Estatístico de Processo pode ser descrito como um conjunto de ferramentas 

de monitoramento on-line da qualidade. Com tais ferramentas, consegue-se uma descrição 

detalhada do comportamento do processo, identificando sua variabilidade e possibilitando seu 

controle ao longo do tempo, através da coleta continuada de dados e da análise e bloqueio de 

possíveis causas especiais, responsáveis pelas instabilidades do processo (ALENCAR, 2004). 

Vale salientar que esse tipo de controle não é suficiente se apenas coletado, a análise e 

interpretação de dados são fundamentais para que um problema em particular possa ser 

entendido e contornado.  
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 A eficácia de utilizar tal metodologia de controle se baseia na premissa de que um 

processo farmacêutico ocorre sob condições que foram validadas e são mantidas 

cuidadosamente. Sendo assim, ao analisar os dados produtivos estatisticamente, é possível 

evitar defeitos, não importando onde eles se manifestem. A análise estatística é extremamente 

aplicável principalmente a um item em especial: a variação. A variabilidade está sempre 

presente em qualquer processo produtivo, independente de quão bem ele seja projetado e 

operado. Se compararmos duas unidades quaisquer, produzidas pelo mesmo processo, elas 

jamais serão exatamente idênticas (RIBEIRO e CATEN, 2012). 

 As variações podem aparecer de três formas: a variação interna que ocorre dentro de 

um mesmo item, a variação item a item que ocorre entre os itens produzidos em tempos 

próximos e a variação tempo a tempo que ocorre entre itens produzidos em diferentes 

períodos durante o dia (POZZOBON, 2001). As causas para que ocorram essas variações são 

de diversos tipos, entre as quais podemos destacar temperatura ambiente, variações da 

matéria-prima, fadiga e humor dos operadores, desgaste de ferramentas e equipamentos, 

mudança de procedimentos, queda de energia elétrica, troca de set-up, entre outros.  

Esse grau de variação leva a uma distinção entre o tipo de causa, sendo ela comum ou 

especial. Deming (1986) explica que a confusão entre causas comuns e especiais leva à maior 

variabilidade e a custos mais elevados. A atuação em causas comuns como se fossem causas 

especiais pode levar a um aumento indesejado da variação, além de representar um custo 

desnecessário. Por outro lado, se causas especiais passarem despercebidas, elas podem ser 

incorporadas ao resultado do processo, tornando aceitável o que deveria ser rejeitado, além de 

se perder uma oportunidade de melhoria do produto. 

Sendo assim, podemos definir as causas comuns como aquelas que atuam de forma 

aleatória no processo, visto que são efeito cumulativo de pequenas variações inerentes que 

ocorrem frequentemente, mesmo quando o processo está trabalhando em condições normais. 

Podem ser chamadas também de inevitáveis, e quase sempre são difíceis de identificar. Um 

processo que apresenta apenas as causas comuns atuando é dito um processo estável ou sob 

controle, pois apresenta sempre a mesma variabilidade ao longo do tempo (RIBEIRO e 

CATEN, 2012). Já as causas especiais não são pequenas, e não seguem um padrão aleatório, 

uma vez que podem ser consideradas falhas na operação devido a atuação de variáveis 

externas específicas. Consequentemente, um processo que apresente causas especiais em 

atuação é considerado fora de controle e passível de intervenção. É importante ressaltar que as 

causas comuns são resolvidas, em sua maioridade, por ações gerenciais, enquanto as causas 

especiais são corrigidas por ação local, sendo responsabilidade dos operadores e supervisores. 

Aparentemente há um padrão nas ferramentas utilizadas para aplicação do Controle 

Estatístico de Processo: o uso de gráficos de controle. Ele utiliza conceito básicos de 

estatística como média aritmética, desvio padrão e amplitude. Essa técnica serve de apoio ao 

controle de qualidade de um processo, compartilhando informações da sua variabilidade, 

tanto no âmbito aleatório quanto específico.  

Nunes (2011) disse que os gráficos de controle do processo oferecem a visualização 

das ocorrências do processo ao longo do tempo, incorporam essa natureza dinâmica e 

evidenciam quaisquer anormalidades que eventualmente se manifestam durante o ciclo 

produtivo de produtos ou serviços. Desta forma, pode-se definir que os registro gráficos 

contém não menos que os dados coletados em pontos críticos do processo em um plano 

cartesiano. As coordenadas verticais seriam as medidas características do produto que se quer 

estudar, enquanto as coordenadas horizontais representam o número de subgrupos em 

questão. Na Figura 2 observa-se um modelo de gráfico de controle: 
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Figura 2: Representação de um gráfico de controle 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que os gráficos apresentados em todos artigos levantados possuem ao mínimo 

3 linhas paralelas ao eixo horizontal. A linha central é sempre a média dos resultados 

coletados, já as linhas que cercam essa linha central são as chamadas linhas de controle, ou 

seja, um limite de controle superior e outro inferior. Esses limites são calculados como três 

desvios-padrões acrescidos da média (limite superior) e três desvios-padrões subtraídos da 

média (limite inferior). Esses limites serão utilizados como o nível em que uma ação ou 

intervenção se faz necessária. É importante destacar que um gráfico de controle não permite a 

identificação de quais são as causas especiais de variação que estão atuando em um processo 

fora de controle estatístico, mas ele processa e dispõe informações que podem ser utilizadas 

na identificação destas causas (WERKEMA, 1995). 

Os gráficos de controle são basicamente de dois tipos, gráficos baseados em variáveis 

e gráficos baseados em atributos. Os gráficos por atributos se amparam na verificação de 

presença ou ausência de uma determinada característica. Adaptando para o mundo 

farmacêutico, seriam gráficos para o número de comprimidos cujo peso individual não 

satisfaz a especificação. Já o gráfico baseado em variáveis são os resultados associados a 

algum tipo de medição, como por exemplo a dureza, friabilidade ou tempo de desintegração 

de um comprimido. Segundo Bartmann (1986) os gráficos de controle para atributo não usam 

toda a informação disponível sobre a distribuição dos valores assumidos pelas variáveis, 

portanto tendem a serem ineficazes 

no controle de aspectos quantitativos da qualidade. Desta maneira, percebe-se que 

procedimentos mais eficientes são necessários para o tratamento dessas situações, que são 

chamados gráficos de controle para variáveis, estes por sua vez fornecem um maior número 

de informações a respeito do desempenho do processo do que os gráficos para atributos. 

 Uma descoberta interessante foi a de que um controle estatístico clássico utiliza 

gráficos diferentes para cada variável, ou seja, não levam em consideração a relação entre as 

variáveis. Na etapa de compressão direta de comprimidos, o mesmo equipamento é 

responsável por liberar comprimidos com diferentes variáveis físicas, logo, o ajuste desse 

equipamento é invariavelmente ligado à característica final do comprimido. Portanto, o 

modelo clássico talvez não seja o melhor para avaliar a produção farmacêutica nessa etapa, e 

sim o modelo multivariado, onde estabilidade do processo é obtida quando o vetor das 

médias, variâncias e covariâncias das variáveis do processo permanecem estáveis ao longo 

das observações. O tipo mais comum de gráfico de controle multivariado é o T2 de Hotelling 

(LIMA et. al., 2006). 
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 Além dos gráficos de controle, que são a base para qualquer análise estatística, foi 

possível observar a utilização de outros dois parâmetros para verificação do controle do 

processo: a estabilidade e capacidade do processo. 

A partir das informações supracitadas sobre a variabilidade e suas causas, as 

ferramentas utilizadas para monitoramento do processo e o objetivo de utilizá-las, podemos 

apresentar a literatura encontrada e discutir os casos de manufatura farmacêutica na área de 

compressão em que foram realizados o Controle Estatístico de Processo e finalmente sua 

contribuição para essa área. 

Alencar et al. (2004) elaborou cartas controle e uma análise de capacidade a partir dos 

dados retrospectivos de 24 lotes de Glibenclamida observando os parâmetros de peso médio, 

dureza, friabilidade, teor, uniformidade de conteúdo e dissolução ao longo do tempo. O 

objetivo do estudo foi verificar o estado de controle em que o processo se encontrava e obter 

limites de controle para produções futuras. Verificou-se que um dos parâmetros inviabilizaria 

a validação do produto visto que ultrapassa os limites de controle, e mais além, o estudo de 

capacidade do processo se mostrou deficiente. 

O mesmo grupo Alencar et al. (2007) aplicou ao processo de manufatura de 

comprimidos de Captopril um controle estatístico multivariado, onde o valor alvo não é a 

média de cada variável considerada isoladamente, mas um vetor da média de todas as 

variáveis do processo e uma matriz de correlação entre estes parâmetros.  

Foram avaliados os dados de 149 lotes frente aos parâmetros de peso médio, dureza, 

friabilidade, tempo de desintegração, teor, teor de dissulfeto de captopril, dissolução e 

uniformidade de. A partir da análise, pode-se notar correspondência entre os parâmetros de 

dureza e tempo de desintegração. Foi possível verificar, também, a maior praticidade de 

análise por este método, visto que um só gráfico demonstra todas as características e 

simplifica sua avaliação, enquanto estudos univariados são compostos por diversos gráficos 

controles e de médias e amplitudes. Entretanto, uma comparação entre os resultados obtidos 

entre metodologias univariadas e multivariadas não demonstrou diferença significativa. 

Ramos et al. (2006) avaliou 3 lotes de comprimidos para verificação da variação no 

parâmetro de uniformidade de conteúdo. Para isso, realizou diversos gráficos de controle para 

valores individuais e amplitudes móveis, avaliando também sua capacidade. Apesar do 

número pequeno de amostragem, os limites de controle calculados foram cumpridos por todos 

os pontos medidos e não apresentaram comportamento anormal. O índice de capacidade 

também se mostrou satisfatório. Verificou-se apenas uma leve diferença entre a média-alvo da 

especificação do produto que é de 100% e a obtida no estudo, de 95,42%. Caso essa média-

alvo especificada seja ajustada, o índice de capacidade se mostraria ainda melhor. 

 Lima et al., (2011) estudou 10 de lotes de comprimidos de Dipirona e aplicou a 

metodologia de cartas controle para os parâmetros de dureza, friabilidade e peso médio. 

Através de sua análise, verificou-se que o parâmetro de dureza apresentou diversos pontos 

fora dos limites de controle propostos e que a média obtida era muito mais próxima do limite 

inferior estabelecido pela especificação do fabricante. A friabilidade e o peso médio 

comportaram-se de forma parecida, com pontos fora dos limites de controle e 

descentralização da média em relação e média da especificação do fabricante. 

  Em estudo realizado por Bianchi e Souza (2012), foram verificados os parâmetros de 

peso médio, dureza, friabilidade, teor, uniformidade de conteúdo, desintegração e dissolução 

para 30 lotes de comprimidos de Ibuprofeno. Para isso, gráficos de controle foram elaborados 

e avaliados pelo software Action. Apesar de todos os parâmetros apresentarem resultados que 

atendam às especificações farmacopeicas, alguns demonstraram-se fora do controle estatístico 

e consequentemente incapazes no processo, que são os parâmetros de dureza e teor. Já os 

parâmetros de uniformidade de conteúdo e dissolução demonstram um processo capaz, mas 

ainda sem a segurança necessária, visto que podem revelar resultados fora da especificação 
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devido ao seu baixo valor de Cpk. Os únicos parâmetros a estarem dentro dos limites de 

controle e da capacidade do processo foram os de peso médio, friabilidade e desintegração. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidente a escassez de estudos sobre a aplicação estatística nos processos relacionados 

a produção farmacêutica, ainda mais sobre a apresentação de comprimidos, que são, 

inegavelmente, a mais utilizada pela população. Tal fato é preocupante, uma vez que os 

estudos apresentados, em sua maioria, apresentam os parâmetros críticos de compressão 

direta e liberação de medicamentos fora dos limites de controle e muitas vezes processos 

incapazes, que podem revelar resultados fora da especificação. 

 Foi interessante verificar a realização de um estudo estatístico no modelo 

multivariado, que apesar de apresentar resultados semelhantes ao univariado no quesito de 

variabilidade individual dos parâmetros, revelou correlação entre os mesmos, algo que não 

seria possível em estudo univariado. Ou seja, os parâmetros farmacotécnicos possuem relação 

entre si, e aperfeiçoando esse conhecimento pode-se evoluir nas intervenções do equipamento 

e no treinamento dos operadores. 

 Conclui-se, então, que o controle estatístico de processo mostra-se uma ferramenta 

imprescindível para avaliação simultânea e posterior de todos os controles em processo dentro 

de uma indústria farmacêutica. Com ele, podemos ter uma melhor compreensão dos processos 

como um todo, e avaliar possíveis causas de variação, nos permitindo uma intervenção 

imediata e precisa, garantindo produtos de qualidade sendo liberados.  

A indústria farmacêutica ainda se mostra muito pragmática, optando por limites 

farmacopeicos, que por muitas vezes não refletem a realidade de um processo. Entretanto, 

vemos aos poucos maior flexibilidade e tentativas das agências regulatórias de aproximar a 

análise estatística dos processos produtivos. Vale a pena salientar que nada ainda é 

mandatório, mas estamos caminhando para uma adaptação da indústria para novas maneiras e 

tecnologias de garantir a qualidade de tudo que está sendo realizado. 
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