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DISCURSO DE PRESENTACIÓN POR 

LA ACADÉMICA DE NÚMERO 

ILMA. DRA. DÑA. CARMEN ALVAREZ LORENZO 

PARA EL INGRESO DEL PROF. DR. D.  

FRANCISCO JOSÉ DE BAPTISTA VEIGA COMO 

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL 

ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de 

Farmacia de Galicia,  

Ilustrísimas e Ilustrísimos académicos, autoridades, 

señoras, señores, queridos amigos: 

Quiero empezar mi intervención manifestando mi 

agradecimiento a la Junta de Gobierno de nuestra Academia 

por haberme encargado el discurso de presentación del nuevo 

Académico Correspondiente, Dr. D. Francisco Veiga. Tuve el 

gusto de conocer al Prof. Veiga hace casi 20 años a través de 

los doctorandos que llegaban al Departamento de Farmacia y 

Tecnología Farmacéutica para hacer estancias de investigación 

en nuestro grupo. Estos primeros intercambios fueron dando 

paso a una relación científica cada vez más intensa y, sobre 

todo, me ofreció la oportunidad de entrar en contacto con una 

persona tremendamente activa y acogedora. Con el paso del 

tiempo los lazos se fueron haciendo más estrechos y hoy no es 
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exagerado afirmar que la relación entre nuestros grupos de 

investigación es ya de hermandad.  

El Profesor Francisco Veiga es Licenciado y Doctor en 

Farmacia por la Universidad de Coimbra, en la que es 

Catedrático de Tecnología Farmacéutica y en la que ha 

desempeñado cargos muy relevantes. El Prof. Veiga desarrolla 

su actividad investigadora en la Facultad de Farmacia y en el 

Centro de Estudios Farmacéuticos, en el que se integran el 

Centro de Neurociencias y el Centro de Investigación de la Red 

de Química y Tecnología (REQUIMTE), donde dirige trabajos 

de investigación y tesis de doctorado. Ha tutelado a más de 60 

jóvenes investigadores; algunos de los cuales ocupan hoy 

posiciones muy relevantes en la academia y en la industria. Es 

un especialista en Tecnología Farmacéutica muy reconocido a 

nivel internacional y colabora con investigadores de diferentes 

países europeos y americanos. Su actividad en el ámbito de la 

transferencia de conocimiento al sector industrial también 

merece ser destacada; colabora de manera habitual con 

compañías farmacéuticas asentadas en Portugal y Brasil y es 

autor de numerosas patentes registradas en Portugal, la Unión 

Europea y USA. Su discurso de ingreso, Aplicación de Tecnologías 

Analíticas de Procesos (PATs) en la Industria Farmacéutica: Retos y 

Oportunidades, es una buena muestra de los retos a los que se 

debe enfrentar la industria farmacéutica de vanguardia y de las 

herramientas con las que cuenta para asegurar la calidad del 

medicamento, entendida en su concepción más amplia y desde 

los primeros pasos de su diseño, sin comprometer el 

rendimiento de la producción ni la necesidad de seguir siendo 

asequible al paciente y al sistema de salud. 
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La producción científica del Prof. Veiga es muy amplia. 

Cuenta con numerosas publicaciones en revistas 

internacionales de prestigio (más de 250 recogidas en Web of 

Science Core Collection que han recibido más de 8000 citas, 

con un índice h 52) centradas en el desarrollo de formas de 

dosificación destinadas a la aplicación tópica y a la 

administración por vía parenteral y por vía oral, y de 

nanotranspotadores de fármacos para el tratamiento del 

cáncer. Destacan también sus investigaciones sobre las 

aplicaciones de las ciclodextrinas. En esta línea, es coautor del 

libro “Las ciclodextrinas en tecnología farmacéutica”. 

También es autor de numerosos capítulos en otros libros 

publicados en colaboración.  

Su preocupación por la modernización de los estudios de 

farmacia y la mejora de las condiciones sanitarias de la 

población, le han llevado a asumir puestos de elevada 

responsabilidad en su universidad y también más allá del 

entorno académico. Ha sido Vice-Rector de los años 2004 a 

2007, y Decano de la Facultad de Farmacia desde 2012 a 2021. 

Desde 1997 forma parte de comisión de evaluación de 

medicamentos de la agencia reguladora portuguesa 

INFARMED y desde 1998 es experto de la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA). Movido por su responsabilidad 

cívica, asumió entre 1992 y 1994, cuando aún era muy joven, 

el cargo de Vocal de la Administración Regional de Salud de 

Coimbra, y desde Octubre de 2021 es Vice-Presidente de la 

Cámara Municipal de Coimbra, un cargo equivalente a lo que 

en España sería Vice-Alcalde. En la Cámara Municipal de 

Coimbra asume responsabilidades y competencias delegadas 
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en varias áreas, entre las que destacan la Sanidad y la 

Educación Superior. 

Este breve análisis de su amplísimo curriculum refleja que 

el Prof. Veiga es una personalidad muy destacada de la 

universidad y la sociedad portuguesa, y un científico muy 

reconocido en el ámbito de la tecnología farmacéutica a nivel 

internacional; pero, sobre todo, yo quiero resaltar su intensa y 

exitosa dedicación al fortalecimiento de las relaciones entre 

instituciones gallegas y portuguesas en el ámbito de la 

Farmacia, y en particular entre la Universidad de Coimbra y la 

Universidad de Santiago de Compostela. El Dr. Veiga llega 

hoy aquí precedido de su prestigio como docente, investigador 

y gestor, y estoy segura de que va a contribuir de una manera 

muy importante a las actividades de la Academia, aportando su 

visión pluridisciplinar de la ciencia y de la tecnología, su 

disposición y su aptitud para trabajar en grupos cooperativos, 

y su capacidad para promover la consideración de la Farmacia 

y los estudios de Farmacia en todos los ámbitos de la sociedad. 

Como integrante de la Real Academia de Farmacia de Galicia, 

me congratulo por esta excelente incorporación y a ti, 

Francisco, te felicito sinceramente al tiempo que hago 

extensiva mi felicitación a tu familia, a tu grupo de 

investigación y a toda la Universidad de Coimbra, que desde 

Santiago de Compostela sentimos tan próxima. 
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PRÓLOGO 

Exmo. Sr. Presidente da Academia de Farmácia da Galiza, 

Senhoras e Senhores Académicos,  

Senhoras e Senhores,  

Confesso que não é fácil descrever e traduzir em palavras 

o sentimento de alegria pelo privilégio que me foi concedido 

ao ser convidado para ingressar como membro na Real 

Academia de Farmácia da Galiza, que acolhe no seu seio tão 

ilustres e distintas figuras do mundo académico. 

Não posso estar senão profundamente grato aos 

Académicos que, reconhecendo no meu trabalho e na minha 

carreira o mérito indispensável para merecer tal honra, 

elegeram a minha candidatura e me proporcionaram o 

privilégio de figurar ao lado de tão ilustres personalidades.  

Agradeço, particularmente, aos Doutores Carmen Alvarez 

Lorenzo, Angel Concheiro Nine e Mª Isabel Cadavid Torres 

que propuseram a minha candidatura.  

Perante tal honra, não posso deixar de revisitar o caminho 

que me trouxe até aqui. 

No meu dever de reconhecimento e gratidão, permitam-

me recordar a memória daquele que foi para mim o meu 

grande mestre e pedagogo, o ilustre Professor Doutor 

António Pinho Brojo, a quem eu presto aqui a minha 

homenagem.  

Foi graças a um convite que me dirigiu para monitor, que, 

em 1984, na fase de conclusão da minha Licenciatura, dei 
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início à minha atividade como docente na Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Coimbra.  

Creio, aliás, que foi esse inesperado convite que acabou 

por ditar o rumo da minha vida, despoletando o gosto e a 

ambição de fazer carreira académica como professor e 

investigador na área das Ciências Farmacêuticas. Eu diria que 

foi a partir daí, graças a este convite, que se abriu um longo 

caminho de múltiplas possibilidades e, sobretudo, de múltiplas 

oportunidades.  

Recordo também, com elevada estima e consideração, 

todos os meus professores, colegas amigos e familiares. A 

todos em geral, e a cada um em particular, deixo aqui uma 

palavra de carinho e agradecimento, seja pela generosidade, 

entreajuda e partilha de conhecimento, seja pela amizade e 

apoio com que sempre me brindaram e estimularam o meu 

trabalho. Também a eles devo o sucesso da minha carreira.  

Licenciei-me em Ciências Farmacêuticas, na opção de 

Farmácia Industrial, porque cedo percebi que seria essa a área 

da Farmácia que despertava em mim maior interesse e maior 

desejo de aprofundar o conhecimento.  

Em 1996, doutorei-me na especialidade de Tecnologia 

Farmacêutica e, em 2004, prestei provas de Agregação na 

mesma área.  

Durante a minha atividade docente, lecionei disciplinas na 

área da Tecnologia Farmacêutica, da Organização 

Farmacêutica Industrial, do Controlo da Qualidade de 

Medicamentos e dos Assuntos Regulamentares do 

Medicamento, tendo colaborado, como professor visitante, 

com várias universidades portuguesas e estrangeiras, às quais 
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agradeço a forma amável e calorosa como sempre me 

receberam e acarinharam o meu trabalho.  

Participei e coordenei inúmeros projetos de investigação, 

que me proporcionaram outras perspetivas e novos horizontes 

de pesquisa. 

Trabalhei (e continuo a trabalhar) como orientador 

científico no âmbito da realização de teses de mestrado e 

doutoramento, em áreas tão diversas como a complexação de 

fármacos com ciclodextrinas, sistemas de libertação 

controlada, microencapsulação de fármacos peptídicos e 

nanotecnologia.  

A minha intensa e precoce colaboração com várias 

indústrias farmacêuticas cedo me fez perceber que o 

conhecimento não se circunscreve aos muros da Academia e 

que é na interseção dos vários mundos, na correlação do 

conhecimento teórico com a execução prática, que se 

alcançam os melhores resultados. Se há herança que o meu pai 

me deixou foi o seu exemplo de respeito e dedicação ao 

trabalho. Com ele desde cedo aprendi que o tempo é 

irrecuperável, que não existe fruto sem esforço, e que, se 

queremos aportar longe, temos de ser capazes de ver para 

além do horizonte que os nossos olhos alcançam, sob pena de 

perdermos as oportunidades que se alinham no nosso destino. 

Eis a razão pela qual nunca me permiti desperdiçar nem o 

tempo, nem as oportunidades, estando sempre aberto e 

disponível para abraçar novos desafios.  

Foi precisamente por essa razão, imbuído desse espírito, 

que, entre 1992 e 1994, na sequência de um convite que me foi 

dirigido pelo então Secretário de Estado da Saúde, tomei a 

decisão de interromper, temporariamente, a minha carreira 
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académica, aceitando o convite para o cargo de Vogal da 

Administração Regional de Saúde de Coimbra.  

Em 1997, fui convidado para membro da Comissão de 

Avaliação de Medicamentos do Infarmed, cargo que exerço 

até hoje, e desde 1998 que sou também perito da Agência 

Europeia de Medicamentos (EMA).  

Entre 2004 e 2007, fui Pró-Reitor na UC e depois de um 

mandato como Subdiretor, candidatei-me, pela primeira vez, 

ao cargo de Diretor da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Coimbra, função que desempenhei durante 

quase 10 anos.  

Na qualidade de Diretor, empenhei-me com determinação 

na luta pela valorização e modernização do ensino da Farmácia 

e das Ciências Farmacêuticas, promovendo e estimulando a 

atualização dos currículos, de modo a tornar a formação mais 

consentânea com as exigências da profissão e com as 

transformações ocorridas nas últimas décadas. Não podemos 

olvidar que o papel do Farmacêutico se alterou, 

substancialmente, nos últimos anos. Que o Farmacêutico, além 

de ser um importante agente de saúde pública, transformou-se 

no especialista do medicamento por excelência, o profissional 

que, pela sua formação, detém as competências técnico-

científicas que lhe permitem ser o profissional de saúde mais 

bem preparado e melhor capacitado para garantir o uso racional 

dos medicamentos e implementar, em função dos diagnósticos, 

as terapêuticas mais seguras, adequadas e eficazes, prevenindo 

reações adversas relacionadas com o uso dos medicamentos. 

Por outro lado, não podemos ignorar os avanços tecnológicos 

que ocorreram sobretudo nas últimas décadas e que tornaram 

urgente a necessidade de adaptação da farmácia e da educação 
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farmacêutica aos novos e mais recentes paradigmas científicos, 

que decorrem dos constantes avanços da Ciência e da 

Informática. Talvez seja esse, atualmente, o grande desafio das 

Ciências Farmacêuticas: acompanhar a vertiginosa evolução da 

Ciência, em paralelo com a não menos vertiginosa evolução das 

tecnologias aplicadas ao fármaco, não só do ponto de vista da 

sua formulação, mas também dos métodos de administração. 

Tudo isto esteve no centro das minhas preocupações enquanto 

Diretor da FFUC, assim como também a necessidade de alargar 

as perspetivas e os horizontes da educação e da formação 

farmacêutica a outras áreas complementares, para além das 

tradicionais áreas de intervenção farmacêutica, onde se inclui a 

Farmácia comunitária, a Farmácia hospital e Farmácia 

industrial. O papel do Farmacêutico tornou-se tão abrangente 

nas últimas décadas que foi também um desafio para as 

instituições de Ensino Superior incorporarem no seu leque de 

oferta formativa outras opções e alternativas de formação, tais 

como os Assuntos Regulamentares, a Gestão e Marketing, a 

Qualidade e Estratégia em Saúde, ou outras áreas emergentes, 

como a Avaliação de Tecnologias de Saúde. Proporcionar um 

ensino de excelência, promover a constante atualização dos 

currículos e alargar as opões da oferta formativa às novas áreas 

de intervenção e atuação do Farmacêutico foram as 

preocupações constantes que pautaram a minha atuação 

enquanto diretor. Devo confessar que foram anos estimulantes, 

mas também muito desafiantes. Recordo, sobretudo, o meu 

último mandato, que coincidiu com o aparecimento da 

pandemia, condição que nos obrigou a repensar todo o 

paradigma de ensino e a encontrar soluções alternativas ao 

ensino presencial, de modo a conseguirmos manter, com 

qualidade e segurança, o funcionamento das atividades, com o 
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mínimo de prejuízo para todos os intervenientes e agentes 

envolvidos.  

Em outubro de 2021, chegado ao limite máximo de 

mandatos legalmente permitidos, cessei as minhas funções 

como Diretor da Faculdade de Farmácia da UC.  

Quando me preparava para regressar às minhas funções de 

Professor e dedicar-me em exclusivo ao ensino e à 

investigação, eis que a Vida, por intermédio de um convite de 

um Amigo por quem nutro, aliás, uma grande consideração e 

estima, me abre, inesperadamente, um novo desafio, uma nova 

oportunidade, desta feita na área da política. Refiro-me a um 

convite para integrar o 2.º lugar na lista de candidatos à 

Câmara de Municipal de Coimbra, pelo movimento Juntos 

Somos Coimbra, em representação do meu partido político e dos 

ideais que defendo e acredito.  

Confesso que foi um desafio que aceitei prontamente, 

convocado não só pela razão da amizade, mas também pela 

consciência cívica da responsabilidade social que recai sobre 

cada um de nós enquanto cidadãos com responsabilidades na 

sociedade e no meio em que nos encontramos inseridos.  

Na sequência desse convite, e da subsequente condição de 

Vereador eleito com responsabilidades e competências 

delegadas em diversas áreas, das quais destaco as que me são 

mais próximas como a Saúde e o Ensino Superior, divido-me 

atualmente entre a minha carreira de Académico e o cargo de 

Político, acumulando, desde outubro de 2021, a minha função 

de Professor Catedrático na Universidade de Coimbra com a 

de Vice-Presidente na Câmara Municipal de Coimbra.  
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Termino este preâmbulo da mesma forma como comecei. 

Reiterando a minha profunda gratidão pela oportunidade e 

pelo convite, sendo para mim um orgulho, e também uma 

enorme satisfação, estar aqui hoje, na Vossa presença. 

Aproveito também esta oportunidade para felicitar e agradecer 

a todos os cientistas e profissionais de saúde que, direta ou 

indiretamente, estiveram envolvidos na luta contra a pandemia 

de COVID-19, agradecendo a todos a entrega, o sacrifício e a 

forma como se debateram nesta guerra contra um inimigo sem 

rosto, que veio uma vez mais demonstrar e confirmar o quão a 

Ciência é importante para a promoção da Saúde e do Bem-

estar da sociedade e para a garantia da sobrevivência e futuro 

da Humanidade. Muito Obrigado! 

 

Coimbra, 25 de fevereiro de 2022 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor farmacêutico, um oligopólio diferenciado e alicerçado 

em inovação e evidência científica, tem fomentado evoluções 

significativas na área da saúde ao longo dos últimos anos [1]. 

Pautada por elevados padrões de segurança, eficiência e 

qualidade, a Indústria Farmacêutica prima por complexos e 

rigorosos processos de investigação e desenvolvimento de 

medicamentos, com o desígnio de melhorar significativamente 

os indicadores de saúde e a esperança média de vida [2-4]. No 

entanto, a globalização dos mercados e o ritmo acelerado de 

evolução económica e social têm despoletado desafios colossais 

à Indústria Farmacêutica, como sejam a diminuição dos preços 

de venda dos medicamentos e a deterioração da relação 

investimento/retorno aliada ao desenvolvimento de produtos 

inovadores [2, 3]. Deste modo, a Indústria Farmacêutica está a 

sofrer uma mudança estrutural acelerada, impulsionada não só 

por estes novos e complexos desafios, mas também pela 

exigência das autoridades regulamentares para adotar abordagens 

inovadoras que permitam melhorar a qualidade e a segurança 

dos seus produtos e/ou serviços [5]. Neste contexto, ao longo 

dos últimos anos, a Indústria Farmacêutica tem demonstrado um 

interesse crescente em adotar abordagens mais estruturadas, que 

permitam não só melhor a qualidade e a segurança dos 

medicamentos, mas também reduzir os custos associados aos 

processos de desenvolvimento e fabrico dos mesmos [2, 6].  

O ambiente regulamentar mais flexível, desencadeado pela 

rápida disseminação da aceitação de abordagens baseadas na 

evidência, permitiu à Indústria Farmacêutica aplicar abordagens 

existentes e bem estabelecidas a indústrias diferentes e 
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igualmente regulamentadas (por exemplo, a indústria 

aeronáutica, a indústria automóvel, entre outras) [7, 8]. 

Particularmente, a introdução do conceito de Tecnologia 

Analítica em Processo (do inglês “Process Analytical Technology” 

(PATs)) pela autoridade regulamentar americana Food and Drug 

Administration (FDA), concomitantemente com a apresentação 

da abordagem Quality by Design (QbD) [9] pela Conferência 

Internacional sobre Harmonização de Requisitos Técnicos para 

o Registo de Medicamentos para Uso Humano (do inglês, 

“International Conference on Harmonization” (ICH)), surgiram como 

estratégias impreteríveis para a Indústria Farmacêutica melhorar 

o seu desempenho operacional e a qualidade global dos seus 

produtos [10, 11]. 

O design ou planeamento de um processo capaz de produzir 

de forma consistente (robusta e fiável) lotes conformes, sem 

qualquer rejeição, ao longo de todo o ciclo do medicamento, é o 

princípio orientador do QbD [12]. Na prática, isto significa que 

as empresas, inicialmente, devem definir os seus objetivos de 

qualidade e, posteriormente, traduzir esses objetivos em 

especificações técnicas, bem como desenvolver produtos e 

delinear processos de fabrico que satisfaçam de forma 

consistente e eficaz essas especificações, através da 

monitorização constante da evolução da qualidade [13, 14]. Esta 

é uma perspetiva diferente da abordagem convencional de 

melhoria da qualidade, caracterizada por uma ação reativa, ou 

seja, uma ação centrada na resolução de problemas persistentes, 

assim como na redução das causas normais de variabilidade 

intrínsecas ao processo de fabrico [13]. Para além disso, a visão 

da abordagem QbD destaca a importância da qualidade ser 

integrada precocemente no desenvolvimento dos produtos e de 
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ser construída ou considerada ao longo de todo o processo de 

fabrico, contrastando com a abordagem da Quality by Testing 

(QbT) frequentemente utilizada pela Indústria Farmacêutica, 

baseado essencialmente no controlo da qualidade do produto 

final [15-17]. 

Recentemente, a adoção de PATs pela Indústria 

Farmacêutica apresenta um papel fundamental na 

implementação de QbD. De acordo com a FDA, as PATs são 

um sistema delineado para o design, análise e controlo de 

processos de fabrico, através da análise em tempo real de 

parâmetros de desempenho e de qualidade críticos, quer para as 

matérias-primas quer para os produtos intermédios, com o 

intuito de assegurar a qualidade do produto final [18]. Deste 

modo, as PATs constituem uma estratégia complementar à 

abordagem QbD adotada pela Indústria Farmacêutica para 

intensificar a monitorização do processo de fabrico, com o 

propósito de melhorar o grau de conhecimento existente sobre 

cada etapa ou operação unitária do processo de fabrico e, por 

conseguinte, construir uma base racional e quantitativa para 

todas as atividades relacionadas com o ciclo do medicamento, 

permitindo identificar oportunidades de melhoria [18]. 

Num mercado altamente regulamentado, complexo, exigente 

e competitivo como o mercado farmacêutico, a implementação 

da abordagem QbD aliada ao novo paradigma do controlo de 

qualidade das PATs constitui indubitavelmente um fator 

diferenciador junto de empresas concorrentes, visto que permite 

uma melhor compreensão, avaliação de risco e otimização de 

todo o ciclo do medicamento e, consequentemente, um 

desempenho operacional superior, resultando em produtos com 

uma qualidade global ímpar [19, 20]. 
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2. QUALITY BY DESIGN (QBD) 

2.1.  Enquadramento global do Quality by Design 
(QbD) 

Atualmente, tem-se verificado um aumento significativo da 

relevância da qualidade como elemento de excelência e 

competitividade à medida que a concorrência aumenta, 

nomeadamente pela globalização dos mercados, a evolução 

científica, bem como pelas exigências crescentes e 

diferenciadas da sociedade [1, 21, 22].  

Organizações focadas na qualidade fomentam culturas que 

se refletem em comportamentos, atitudes, atividades, e 

processos que geram valor ao satisfazer as necessidades ou 

expectativas expressas por consumidores e/ou outros 

stakeholders. Deste modo, os sistema integrados de gestão e 

garantia da qualidade têm representado um papel crucial nas 

estratégias de desenvolvimento organizacional, visto que 

contemplam várias atividades que permitem às organizações 

identificar os seus objetivos e determinar os processos e os 

recursos necessários para os resultados desejados serem 

alcançados [2, 3]. 

A problemática da qualidade é uma questão considerada 

intemporal, e o conceito de qualidade tem sido explorado por 

diversos autores ao longo da história, destacando-se os 

trabalhos conduzidos por Joseph Juran [7, 13]. Segundo Juran 

(1989), um produto tem qualidade quando apresenta 

características que satisfazem, de forma consistente, as 

necessidades ou exigências dos consumidores ao longo do 

tempo [7]. De acordo com o autor, a implementação de um 
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sistema de gestão de qualidade orientado para os objetivos das 

organizações é a estratégia basilar para superar um dos 

principais fatores limitantes à obtenção da qualidade: a 

resistência à mudança, resultante da falta de alinhamento entre 

as equipas para um objetivo final comum [7]. Assim, a 

filosofia de Juran traduz-se numa trilogia ideal que descreve 

um processo para implementação de um sistema de gestão da 

qualidade baseado em três princípios de gestão fundamentais: 

o planeamento da qualidade, o controlo de qualidade, e a 

melhoria da qualidade (Figura 1) [13].  

 
Figura 1. Representação dos três princípios de gestão da qualidade que 
constituem a trilogia de Juran [7, 13]: planeamento da qualidade, controlo de 
qualidade e melhoria da qualidade. 
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Mais especificamente, a trilogia de Juran salienta que a 

implementação de um sistema de gestão de qualidade requer o 

seguinte: inicialmente, um planeamento da qualidade 

correspondente ao estabelecimento de objetivos de qualidade e 

ao desenvolvimento de processos para alcançar os objetivos 

delineados; seguidamente, a instituição de estratégias de controlo 

de qualidade que permitam atuar sobre eventuais diferenças 

entre o desempenho real dos processos e as metas estabelecidas; 

e, por último, a garantia constante de uma melhoria da qualidade 

dos processos, através da análise de dados obtidos ao longo do 

tempo e da implementação de ferramentas de diagnóstico de 

qualidade. Todo este processo pode ser apresentado 

graficamente por meio de uma relação entre o tempo e os custos 

de uma qualidade inadequada (Figura 2) [13]. 

 
Figura 2. Trilogia de Juran [7, 13] representada graficamente através da relação 
entre os custos de uma qualidade inadequada e o tempo. 
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A Figura 2 apresenta graficamente os custos de uma 

qualidade inadequada (eixo das ordenadas) ao longo do tempo 

(eixo das abcissas). Os três principais processos que devem 

constituir, segundo Juran, um sistema integrado de gestão e 

garantia da qualidade: o planeamento da qualidade, o controlo 

de qualidade, e a melhoria da qualidade. Após o processo de 

investigação e desenvolvimento de um medicamento, segue-se 

o processo de fabrico ao longo do qual a qualidade do produto 

é controlada. Durante o controlo de qualidade, desperdícios 

crónicos podem ser constantemente identificados, constituindo 

uma oportunidade para uma melhoria da qualidade. O 

surgimento de desperdícios crónicos significa que apesar do 

processo de fabrico estar a ser devidamente controlado, existem 

erros que provêm da fase do planeamento do processo de 

fabrico. Deste modo, erros continuarão a surgir durante o 

controlo de qualidade se o planeamento do processo de fabrico 

não for devidamente analisado e ajustado. Adicionalmente, 

picos esporádicos podem ocorrer devido, por exemplo, a falhas 

de eletricidade ou a erros dos operadores. No entanto, estas 

falhas são facilmente corrigidas através da implementação de 

ações corretivas pontuais.  

Consciente do papel preponderante que o planeamento de 

qualidade representa na melhoria do desempenho das 

organizações, Juran apresentou, em 1992, o conceito de QbD, 

uma abordagem sistematizada, fundamentada na avaliação de 

riscos e em evidência científica, com a finalidade de aprimorar 

o planeamento da qualidade [7, 23]. Ainda que esta abordagem 

não seja considerada nova, e que esteja relativamente bem 

estabelecida em diversas indústrias, apenas começou a ser 

adotada pela Indústria Farmacêutica recentemente [11, 24].  
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O novo paradigma QbD foi apresentado formalmente à 

indústria farmacêutica pela FDA, entre 2002 e 2004, através da 

publicação do “Guia das Boas Práticas de Fabrico (do inglês 

“Good Manufacturing Practices”- GMPs) para o Século XXI” [25]. 

Através deste guia, a FDA tinha como objetivo não só 

incentivar a Indústria Farmacêutica a melhorar 

significativamente o processo de fabrico de medicamentos, mas 

também a implementar sistemas de gestão da qualidade mais 

eficazes e, por conseguinte, reforçar a segurança e a eficácia dos 

medicamentos disponibilizados à população, bem como 

aumentar o rendimento dos respetivos processos de fabrico 

[18, 25]. Em 2004, a FDA publicou uma diretiva sobre as 

PATs, através da qual pretendeu estimular a Indústria 

Farmacêutica a investir em tecnologias analíticas inovadoras 

que suportassem os princípios do QbD [18]. Mais tarde, a ICH 

juntamente com várias autoridades regulamentares do 

medicamento e organizações farmacêuticas colaboraram de 

forma harmonizar o conceito QbD no setor farmacêutico a 

nível mundial. Consequentemente, foram emitidas várias 

normas orientadoras relevantes, tais como a ICH Q8 (R2) - 

Desenvolvimento Farmacêutico [15], a ICH Q9 - Gestão dos 

Riscos da Qualidade [16], a ICH Q10 - Sistema de Qualidade 

Farmacêutica [17], a ICH Q11 - Desenvolvimento e Fabrico de 

Substâncias Ativas (Entidades Químicas e 

Biotecnológicas/Biológicas) [26], a ICH Q12 - Considerações 

Técnicas e Regulamentares para a Gestão do Ciclo de Vida dos 

Medicamentos, bem como materiais suplementares, incluindo 

orientações práticas para a Indústria Farmacêutica [27]. 

Recentemente, a ICH também desenvolveu uma norma sobre a 

produção contínua de princípios ativos (do inglês “Active 

Pharmaceutical Ingredients - APIs) e de medicamentos - ICH Q13 
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[28]. As normas da ICH, na sua globalidade, têm sido fulcrais 

na harmonização dos termos e nas definições utilizadas na 

identificação dos elementos da abordagem QbD. De facto, a 

utilização da terminologia da ICH permite quer à Indústria 

Farmacêutica quer às autoridades regulamentares do 

medicamento utilizarem uma linguagem comum, tanto a nível 

interno como durante submissões regulamentares [5].  

Em 2011, a FDA e a Agência Europeia de Medicamentos 

(EMA) iniciaram uma colaboração no desenvolvimento de um 

projeto-piloto, com o objetivo de avaliar a aplicabilidade da 

abordagem QbD no ciclo de vida do medicamento, partilhar 

impressões sobre a implementação das normas ICH Q8 (R2), 

ICH Q9 e ICH Q10 e harmonizar os requisitos 

regulamentares em futuros pedidos de Autorização De 

Introdução No Mercado (AIM) [29]. A partir de 2013, é 

exigido pela FDA que a secção “3.2.P.2-Desenvolvimento 

Farmacêutico” do Documento Técnico Comum (CTD) de um 

medicamento genérico inclua a abordagem QbD, e é 

expectável que esta medida seja adotada pelos restantes 

membros da ICH futuramente (Figura 3) [30]. 
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Figura 3. Evolução cronológica do conceito de Quality by Design (QbD). 
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2.2.  Perceção e Aplicação da Abordagem Quality by 
Design (QbD) na Indústria Farmacêutica 

A Indústria Farmacêutica deve caracterizar-se por 

elevados padrões de garantia de qualidade no 

desenvolvimento, fabrico e controlo de medicamentos [1, 21, 

22]. Assim sendo, a qualidade farmacêutica, definida como a 

adequabilidade de um API ou de um medicamento à sua 

utilização pretendida, é uma temática transversal ao ciclo de 

vida medicamento, e alvo de uma atenção contante por parte 

de todos os intervenientes [31]. 

Os estudos de Desenvolvimento Farmacêutico constituem 

a base científica para a produção de um medicamento e, por 

isso, devem demonstrar que a forma farmacêutica, a 

formulação, o processo de fabrico, o acondicionamento, as 

propriedades microbiológicas, a se adequam à finalidade do 

medicamento pretendido [15, 31]. Na sua globalidade, o 

objetivo do Desenvolvimento Farmacêutico, descrito na 

secção “3.2.P.2.-Desenvolvimento Farmacêutico” do CTD de 

um medicamento, é assegurar a utilização de um processo de 

fabrico suficientemente robusto, que permita obter, de forma 

consistente, um medicamento de qualidade, com um 

desempenho pretendido e adequando às necessidades da 

população [31]. No entanto, nos últimos anos, o conceito de 

qualidade farmacêutica tem sido objeto de alterações 

significativas [1, 21, 22]. 

Embora a tendência atual seja a implementação da 

abordagem QbD, o Desenvolvimento Farmacêutico, 

tipicamente, está alicerçado numa abordagem empírica e 

minimalista, o QbT (Figura 4) [5, 32]. De acordo com a 
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abordagem QbT, a qualidade de um medicamento é 

assegurada mediante um processo de amostragem e de análise 

dos lotes em etapas específicas do processo de fabrico, 

garantindo a avaliação das matérias-primas (API e excipientes), 

do produto intermédio, e do produto acabado [5, 33]. Neste 

âmbito, o controlo de qualidade ao longo de todo o processo 

de fabrico assenta na realização de ensaios, devidamente 

documentados e validados, através dos quais se pretende 

avaliar a existência de conformidade dos resultados obtidos 

com as especificações pré-estabelecidas para o medicamento 

[5, 34]. Os resultados do controlo da qualidade do produto 

acabado são utilizados para demostrar a qualidade do 

medicamento. Assim, se os resultados do controlo da 

qualidade do produto acabado se situarem dentro dos limites 

das especificações, o lote é libertado. Caso contrário, se não 

existir conformidade entre os resultados obtidos e a 

especificações, o lote é rejeitado, com a possibilidade do 

processo de fabrico ser atualizado ou modificado, mediante a 

avaliação da autoridade regulamentar [5, 35]. As principais 

fontes de inconformidades que se traduzem na rejeição de 

lotes e, por conseguinte, em prejuízo, podem ter várias causas: 

desde a existência de variabilidade nas matérias-primas, 

carência de automatização do processo de fabrico e do 

respetivo controlo, assim como a compreensão inadequada 

das características e dos processos inerentes ao produto, e 

respetivo processo de fabrico [36].  

O conceito QbD, por sua vez, traduz-se numa abordagem 

sistemática ao Desenvolvimento Farmacêutico do 

medicamento que se inicia com objetivos de qualidade pré-

definidos e, simultaneamente, fomenta a compreensão 
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detalhada de todos os processos subjacentes, quer ao produto, 

quer ao processo de fabrico, através da aquisição de 

conhecimento com base em evidência científica robusta e da 

adoção de metodologias de gestão de risco (Figura 4) [13, 15, 

31]. Desta forma, sob a abordagem QbD, a qualidade de um 

medicamento não deve cingir-se, meramente, ao controlo do 

produto acabado nem a ensaios e controlos adicionais, sendo 

que esta deve ser construída ao longo de todo o ciclo de vida 

do medicamento, existindo um duplo foco, em tempo-real, na 

compreensão do produto e de todo o processo [5, 37]. Para 

além disso, existe o cuidado constante em minimizar fontes de 

variabilidade em cada uma das etapas do processo de fabrico, 

de modo a evitar a sua consequente propagação e impacto nos 

atributos que definem a qualidade do produto acabado [38].  
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Figura 4. Diagrama simplificado do controlo da qualidade de um medicamento genérico através da abordagem convencional 
Quality by Testing (QbT) ou da abordagem inovadora Quality by Design (QbD). 
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O QbD integra vários elementos desenvolvidos de 

acordo com as características que definem a qualidade do, 

produto acabado na ótica do utilizador [12, 31, 39, 40]. De um 

modo geral, a implementação da abordagem QbD inicia-se 

com a elaboração de um Perfil De Qualidade do Produto-alvo 

(do inglês, “Quality Target Product Profile”- (QTPP)) e, por 

conseguinte, a identificação dos atributos críticos da qualidade 

(do inglês, Critical Quality Attributes (CQAs)). Sucede-se uma 

avaliação de risco para assinalar os atributos críticos das 

matérias-primas (do inglês, Critical Material Attributes (CMAs)) 

e dos parâmetros críticos do processo (do inglês, Critical Process 

Parameters (CPPs)) que, possivelmente, condicionam os CQAs 

do produto-alvo. Posteriormente, devem ser planeadas novas 

experiências (do inglês, “Design of Experiments” ou “Formal 

Experimental Design” (DOE)), que permitam estabelecer uma 

relação funcional entre os CMAs e os CPPs, e os CQAs do 

produto. De seguida, são estabelecidas condições de 

funcionamento otimizadas quer para os CMAs e quer para os 

CPPs dentro de um Design Space (DS), salvaguardando 

incertezas e evitando operar junto a condições limite [41-44]. 

Como etapa final, é proposta uma estratégia de controlo (do 

inglês, “Control Strategy” (CS)) que contempla um conjunto de 

verificações não só para o API, excipientes, produto-

intermédio e produto acabado, como também para todas as 

etapas do processo de fabrico, possibilitando não só a 

correção de inconformidades durante a produção mas também 

uma melhoria contínua do processo (Figura 5) [44, 45]. 

Consequentemente, através da implementação da abordagem 

QbD é possível obter um processo de fabrico robusto e 

simultaneamente flexível, capaz de produzir, de forma 

consistente, lotes conformes [43, 45]. Segundo esta 
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abordagem, a compreensão e controlo minuciosos do 

processo de fabrico podem fornecer provas suficientes de que 

os lotes produzidos, se analisados, estariam em conformidade 

com as especificações do produto, possibilitando uma 

libertação do produto acabado em tempo-real [43, 44, 46].  

 

Figura 5. Perspetiva geral da implementação da abordagem Quality by Design 
(QbD) no Desenvolvimento Farmacêutico do medicamento. Abreviaturas: 
CQA- Atributo Crítico de Qualidade; CPP- Parâmetro Crítico de Processo; 
DoE- Experiências Previamente Planeadas DS-Design Space. 

Assim, contrariamente ao que é expectável sob a 

abordagem QbT, no QbD as especificações são utilizadas para 

confirmar a qualidade do produto, mas não para justificar a 

consistência e o sucesso do processo de fabrico e controlo da 

qualidade associado [5, 47].  

Na Tabela 1 é apresentada uma comparação entre a 

abordagem convencional, minimalista, empírica e reativa de 

QbT e a abordagem sistemática, melhorada e proativa de QbD.  
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Tabela 1. Comparação entre a abordagem convencional Quality by Testing 

(QbT) e a abordagem inovadora Quality by Design (QbD). 

CARACTERÍSTICAS 
Quality by Testing 

(QbT) 
Quality by Design (QbD) 

ABORDAGEM  
GLOBAL 

 Orientada apenas 
para o cumprimento 
das especificações 

 Cumprimento de 
especificações é 
complementado por evidência 
científica atual e metodologias 
de análise de risco 

DESENVOLVIMENTO 
FARMACÊUTICO 

 Desenvolvimento 
empírico 

 Experiências 
univariadas 

 Desenvolvimento sistemático 

 Experiências multivariadas 

GARANTIA DA 
QUALIDADE 

 Qualidade 
assegurada por 
monitorização e 
controlo 

 Qualidade construída por 
design, de acordo com 
evidência científica atual e 
metodologias de análise de 
risco 

FLEXIBILIDADE DO 
PROCESSO 

 Processo inflexível 

 Desencoraja 
implementação de 
alterações 

 Processo flexível 

 Permite a implementação de 
alterações dentro do Design 
Space (DS) definido 

CONTROLO DO 
 PROCESSO 

 Controlo em 
processo através de 
análises off-line 

 Resposta lenta 

 Utilização de Tecnologias 
Analíticas em Processo 
(PATs) para controlo e 
monitorização (in-line, at-line, 
on-line, off-line) em tempo-real 

 Resposta mais rápida 

ESTRATÉGIA DE 
CONTROLO 

 Controlo em 
processo (IPC) 

 Controlo do 
produto acabado 

 Estratégia baseada em 
metodologias de análise de 
risco 

 Controlo realizado a 
montante, reduzindo a 
variabilidade do produto e 
permitindo a libertação de 
lotes em tempo-real 

GESTÃO DO CICLO 
DE VIDA DO 
PRODUTO 

 Abordagem reativa 
aos problemas 

 Dependente de 
aprovação 
regulamentar para a 
realização de 
eventuais alterações 

 Abordagem proativa 

 Melhoria contínua permitida 
dentro do Design Space (DS) 
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2.3.  Elementos e passos para a implementação da 
abordagem Quality by Design (QbD) 

Existe, por vezes, a perceção de que a abordagem QbD 

está relacionada, apenas, com aspetos de design ou projeção 

molecular da entidade química ou biológica, que podem 

condicionar a qualidade do produto acabado [15, 31]. Embora, 

estes aspetos sejam indissociáveis desta abordagem, em QbD, 

o design está igualmente relacionado com o processo de 

fabrico, visto que existem inúmeros desafios operacionais 

capazes de comprometer a qualidade pretendida [15, 31]. 

A abordagem QbD integra um conjunto de elementos 

basilares à compreensão minuciosa do produto e do processo, 

nomeadamente a definição do QTPP, a identificação dos 

CMAs, dos CPPs e dos CQAs, a determinação de um DS, e o 

desenvolvimento e a implementação de uma CS que permita 

uma melhoria contínua do processo (Figura 6) [15, 31, 43, 

46]. Para além disso, a implementação aprimorada desta 

abordagem durante o Desenvolvimento Farmacêutico do 

medicamento requer a integração de três ferramentas de 

auxílio fundamentais: a adoção de metodologias de gestão de 

risco, a realização de DoE e a utilização de PATs [15, 18, 31, 

47].  

Seguidamente, as definições correspondentes a cada 

elemento para a implementação da abordagem QbD serão 

apresentadas, bem como a interligação entre todos os 

elementos.  
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Figura 6. Passos na definição e implementação de uma estratégia de Quality by 
Design (QbD).  

2.3.1. Perfil de Qualidade do Produto-Alvo (QTPP) 

A fase inicial de um plano de Desenvolvimento 

Farmacêutico do medicamento, sob a abordagem QbD, 

corresponde à elaboração de um QTPP, ou seja, de um 

resumo prospetivo e dinâmico das características que definem 

a qualidade do produto para o paciente e que, idealmente, 

deverão ser alcançadas, garantindo a segurança e a eficácia 

terapêuticas do produto-alvo [15, 31]. O estabelecimento de 

um QTPP centrado no paciente é essencial para orientar o 

Desenvolvimento Farmacêutico de um produto, visto que 

permite identificar previamente os objetivos da qualidade a 

alcançar, por intermédio de estratégias de formulação 

direcionadas, eficientes, e capazes de garantir a obtenção de 
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um produto que irá satisfazer consistentemente as 

necessidades dos pacientes [15, 31].  

Um QTPP incompleto e mal concebido pode resultar 

em perda de tempo e de recursos e, por conseguinte, em 

prejuízo [23]. Desta forma, a definição de QTPP completo e 

bem sucedido deve considerar a indicação terapêutica, 

dosagem, forma farmacêutica, via de administração, tipo de 

acondicionamento, critérios da qualidade (esterilidade, pureza, 

estabilidade, por exemplo), e fatores que podem condicionar 

as características farmacocinéticas do produto (incluindo as 

características que afetam, por exemplo, a dissolução ou o 

desempenho aerodinâmico, se aplicável) [15, 24, 31, 36]. Os 

elementos que constituem um QTPP estão padronizados, 

definindo-se sempre a forma farmacêutica, o tipo de libertação 

do API, a via de administração, a dosagem, características 

farmacocinéticas, a estabilidade, atributos de qualidade do 

medicamento, sistemas de acondicionamento, entre outros. A 

Figura 7 apresenta um exemplo de um QTPP definido para 

um medicamento genérico disponível sob a forma de 

comprimidos [48]. A definição de um QTTP para um 

medicamento genérico pode ser relevante, na medida em que 

um medicamento genérico é um medicamento com o mesmo 

API, forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que 

o medicamento que serviu de referência para o qual se 

demonstrou bioequivalência.  
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Figura 7. Perfil de Qualidade do Produto-Alvo (QTPP) definido para o 
medicamento genérico Acetriptan 20 mg em comprimidos, no qual conta 
informação relativa ao tipo de forma farmacêutica, tipo de libertação do API, 
via de administração, dosagem, características farmacocinéticas, estabilidade 
química e física, atributos de qualidade do medicamento e sistemas de 
acondicionamento [49].  

No entanto, o QTPP não é uma ferramenta estática e 

pode sofrer alterações durante o Desenvolvimento 

Farmacêutico do medicamento e processo de fabrico, à medida 

que a conhecimento do produto e do processo evolui, [24]. 

Para além disso, considerando que o QTPP juntamente com o 

conhecimento existente (ou seja, conhecimentos de estudos 

anteriores na posse do requerente e que não estão acessíveis em 
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literatura pública) podem servir de base para a identificação dos 

CQAs, é necessário analisar o seu impacto nos CQAs 

definidos, uma vez que estes também podem sofrer alterações 

[15, 24, 43, 46]. 

A relevância da definição do QTPP reside na gestão de 

tempo e de recursos, desempenhando um papel vital no design 

do produto, na tomada de decisões, no planeamento de 

estratégias de investigação, e na comunicação com as 

autoridades regulamentares [36]. 

2.3.2. Atributos Críticos de Qualidade (CQAs) 

O processo de fabrico de medicamentos consiste num 

conjunto de operações unitárias realizados numa sequência 

específica, e sob condições próprias, para alcançar um produto 

pré-definido [31]. Deste modo, o processo de fabrico e, 

portanto, as suas operações unitárias, dependem das 

propriedades e características (atributos) dos componentes da 

formulação e dos parâmetros do processo, incluindo o tipo de 

equipamento e as suas definições, o tamanho do lote, e as 

condições de funcionamento (tempo, temperatura, pH, 

pressão e velocidade, por exemplo) [5, 50, 51]. Assim, no 

sentido de garantir que o fabrico é executado corretamente e 

resulta num produto acabado com as características desejadas, 

após a definição do QTPP, é necessário identificar e selecionar 

os CQAs para a qualidade, eficácia e segurança do produto 

[43, 46, 52]. A Figura 8 apresenta exemplos de CQAs 

definidos para um medicamento genérico disponível sob a 

forma de comprimidos, nomeadamente a identificação do 

princípio ativo (API), o doseamento, a uniformidade de 

conteúdo, dissolução, os produtos de degradação, os solventes 
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residuais e os limites microbiológicos. [48]. Note-se que a 

coloração, por exemplo, não foi considerado um CQA, pois 

não compromete a segurança e eficácia do medicamento. 

 

Figura 8. Atributos Críticos de Qualidade (CQAs) identificados e selecionados 
para o medicamento genérico Acetriptan 20 mg em comprimidos: identificação 
do princípio ativo (API), doseamento, uniformidade de conteúdo, dissolução, 
produtos de degradação, solventes residuais e limites microbiológicos. 
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A norma ICH Q8 define um CQA como uma 

propriedade ou característica física, química, biológica ou 

microbiológica que deve situar-se dentro de um limite, gama 

ou distribuição adequados, de modo a assegurar que o produto 

apresenta a qualidade pretendida [15]. Desta forma, os CQAs 

não são ensaios analíticos, mas sim propriedades ou 

características do produto diretamente influenciadas tanto por 

CMAs como por CPPs (Figura 9) [24]. Os CMAs incluem 

propriedades ou características associadas ao API, excipientes 

produtos intermédios e ao próprio produto acabado [15]. Os 

CPPs, por sua vez, incluem um vasto leque de variáveis 

relacionadas com as diferentes operações unitárias do 

processo de fabrico [15]. Tantos os CMAs como os CPPs são 

tipicamente identificados tendo em conta o conhecimento, 

literatura e experiência existentes sobre um produto 

semelhante ou relacionado [15, 24, 36]. 

Podem ser utilizadas ferramentas de avaliação de risco 

para classificar e estabelecer uma relação funcional entre os 

inúmeros CMAs e CPPs, de acordo com a gravidade, 

probabilidade de ocorrência e detetabilidade de riscos, 

conhecimento existente, e dados experimentais [16]. A Figura 

10 consiste num fluxograma que descreve um modelo de 

gestão de risco, que habitualmente envolve três etapas 

distintas: a avaliação de risco (identificação, análise, avaliação), 

o controlo de risco (redução ou aceitação), e a revisão de risco 

[16, 53]. 
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Figura 9. A implementação da abordagem Quality by Design (QbD) implica a 
identificação dos Atributos Críticos dos Materiais (CMAs) e dos Parâmetros 
Críticos do Processo (CPPs), que influenciam os Atributos Críticos de 
Qualidade (CQAs). 
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Figura 10. Modelo de gestão de risco apresentado na norma ICH Q9(“Gestão 
de Riscos de Qualidade” da Conferência Internacional de Harmonização de 
Requisitos Técnicos para Medicamentos de Uso Humano) [16]. 

De um modo geral, a utilização de ferramentas de 

avaliação de risco permite classificar o risco relativo de cada 

fator como “risco baixo”, “risco médio” ou “risco elevado” 

(Figura 11) [16]. Os fatores de “risco elevado” não são 
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aceitáveis e requerem uma investigação mais aprofundada para 

minimizar o risco, ao passo que os fatores de “risco baixo” são 

aceitáveis e não exigem qualquer investigação adicional. Os 

fatores de risco médio” são considerados aceitáveis com base 

no conhecimento existente, mas poderá ser necessária mais 

investigação para minimizar o risco [16].  

 

Figura 11. Classificação do risco relativo de cada fator de risco como baixo, 
médio ou elevado, sendo que à medida que o risco aumenta também aumenta a 
necessidade de realização de estudos adicionais para minimizar ou eliminar os 
riscos identificados. 

Dentro dos instrumentos de avaliação de risco, existem 

instrumentos para organizar e apresentar informação de forma 

simples, facilitando assim a tomada de decisões, tais como o 

Diagrama de Ishikawa (ou Diagrama de “Espinha de Peixe”), 

matrizes de risco, fluxogramas e o mapeamento de processos 

[47]. Por exemplo, o Diagrama de Ishikawa, de acordo com a 

norma ICH Q9, pode ser utilizado para estabelecer uma relação 

causa-efeito entre os fatores que condicionam os CQAs [16, 46, 
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52]. O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta muito útil para 

identificar a relação entre um “efeito” e suas possíveis “causas”. 

(Figura 12) . Esta ferramenta permite identificar, organizar e 

resumir conhecimento sobre determinado parâmetro ou 

característica de um determinado grupo (materiais, métodos, 

operadores, equipamentos, condições de trabalho e método 

para efetuar medições) que contribuem para um determinado 

efeito na qualidade do produto. 

 
Figura 12. Representação simplificada de uma avalização de risco através de um 
Diagrama de Ishikawa, também conhecido como o Diagrama “Espinha de 
Peixe”. O diagrama apresenta as causas possíveis de problemas (efeitos) que 
podem condicionar a qualidade do produto. As causas podem estar relacionadas 
com seis grupos diferentes: materiais utilizados, métodos, intervenção dos 
operadores, equipamentos utilizados durante os procedimentos, a robustez, 
precisão e exatidão das medições efetuadas e, por último, as condições onde são 
realizados os procedimentos. As causas podem ser classificadas como primárias 
ou secundárias, sendo que as causas secundárias consistem em ramificações das 
causas primárias, ou seja, são causas possíveis que contribuem para a ocorrência 
de uma causa primária.  
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As matrizes de risco utilizam diferentes níveis de risco 

para categorizar os fatores que condicionam os CQAs, de 

acordo com a classificação de “risco baixo”, “risco médio” ou 

“risco elevado”, tendo em conta a sua gravidade e ocorrência. 

Nas matrizes de risco as classificações de “risco baixo”, “risco 

médio” ou “risco elevado” correspondem às cores verde, 

amarelo e vermelho, respetivamente. A Figura 13 apresenta 

uma possível matriz de risco para uma solução injetável [47].  

 
Figura 13. Matriz de risco hipotética de uma solução para perfusão de 
levofloxacina. As matrizes de risco apresentam a influência de diversos 
Atributos Críticos das Matérias-Primas (CMAs) e de Parâmetros Críticos do 
Processo (CPPs) nos Atributos Críticos de Qualidade (CQAs) identificados, de 
acordo com um padrão de cores específico: verde corresponde a “risco baixo”, 
amarelo a um “risco médio” e vermelho a um “risco elevado” [47]. 
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Para além das ferramentas de avaliação de risco mais 

elementares mencionadas anteriormente, existem diversas 

ferramentas alternativas, designadamente a Análise dos Efeitos 

dos Modos de Falha (do Inglês, “Failure Mode Effects Analysis” 

(FMEA)), a Análise dos Efeitos e Criticidade dos Modos de 

Falha (do Inglês, “Failure Mode, Effects and Criticality Analysis” 

(FMECA)), a Análise de Árvore de Falhas (do Inglês, “Fault 

Tree Analysis” (FTA)), a Análise de Perigos e Controlo de 

Pontos Críticos (do Inglês, “Hazard Analysis and Critical Control 

Points” (HACCP)), a Análise Funcional de Operabilidade (do 

Inglês, “Hazard Operability Analysis” (HAZOP)), a Análise 

Preliminar de Perigos (do Inglês, “Preliminary Hazard Analysis” 

(PHA)) e outros métodos estatísticos [16]. Dentro destas 

ferramentas, a FMECA é a ferramenta mais completa, visto 

que, para além de organizar os fatores que condicionam os 

CQAs por modos, causas e efeitos, também utiliza uma escala 

numérica de 0 a 5 para avaliar a sua gravidade, ocorrência e 

detetabilidade, correspondendo 1 à menor gravidade, 

probabilidade e detetabilidade e 5 à gravidade, probabilidade e 

detetabilidade mais elevadas. A Figura 14 apresenta uma 

possível FMECA relacionada com a esterilizada de uma 

solução infetável [43].  
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Figura 14. FMECA hipotética aplicada para a avaliação da esterilidade de uma solução injetável. A severidade (S), a probabilidade 
de ocorrência (P) e a detetabilidade (D) das causas de um determinado efeito são avaliadas através de uma escala numérica que 
varia entre 1 e 5, sendo que 1 corresponde à menor gravidade, probabilidade e detetabilidade e 5 à gravidade, probabilidade e 
detetabilidade mais elevadas. O Número de Prioridade de Risco (RPN), é obtido através da multiplicação entre os fatores S, P e 
D (RPN = S × P × D) e permite classificar e organizar por prioridades as causas de um determinado efeito. 
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Uma vez que existem inúmeros fatores de risco, pode-

se facilmente prever que um estudo exaustivo para estabelecer 

a causalidade de cada CPP ou CMA e avaliar o seu impacto 

nos CQAs consumiria tempo e recursos e, para além disso, 

seria impossível concluir algo significativo em tempo útil [24, 

36]. Deste modo, são planeadas novas experiências (as 

designadas DoE), objetivando colmatar as falhas de 

conhecimento ou de informação experimental, apenas, após a 

análise de risco dos fatores e recolhido todo o conhecimento 

existente [16, 54]. Assim, as DoE podem ser conduzidas 

através de vários modelos de matrizes de planeamento (por 

exemplo, o Placket-Burman Design [55-57], o Box-Behnken Design 

[57, 58], o Full Factorial Design [59, 60] ou o Central Composite 

design [61]) que permitem obter uma melhor compreensão do 

processo, assim como do impacto de todos os fatores sobre a 

qualidade do produto [24, 44]. Os resultados obtidos a partir 

de estudos realizados no âmbito das DoE constituem a base 

para o estabelecimento do DS [36, 47, 62]. 

2.3.3. Design Space (DS) 

Segundo a norma ICH Q8, o DS descreve uma 

interação entre as variáveis de input (CMAs, fatores ambientais 

e condições de processamento, por exemplo) e os CPPs, que 

demonstraram ter um papel preponderante na garantia da 

qualidade, através de equações matemáticas ou na forma de 

uma tabela de dados [15]. Apesar da definição de um DS não 

ser obrigatória, as autoridades regulamentares incentivam 

fortemente a sua implementação, visto que proporciona não 

só melhor conhecimento do processo, como também uma 

melhoria da sua robustez e flexibilidade [15, 24]. 
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O DS é uma região multidimensional de interesse, 

dentro da região de conhecimento, que representa a área mais 

ampla onde existe conhecimento e compreensão do produto e 

do processo (Figura 15) [15, 63]. Externamente ao DS, mas 

dentro da região de conhecimento, os CQAs não irão 

geralmente satisfazer os critérios de aceitação [24, 64, 65]. 

Deste modo, a determinação de condições limite (edges of 

failure) para os CMAs ou para os CPPs pode ser útil na 

definição de um DS, na medida em que estabelecem um limite 

a partir do qual as especificações que definem a qualidade do 

produto não são cumpridas [15, 62].  

 

Figura 15. Representação simplificada do posicionamento do Design Space (DS), 
região de conhecimento e região de controlo. 

No entanto, mesmo dentro do DS, é possível que 

ocorram falhas devido à variabilidade intrínseca ao processo 

[15-17]. Por esta razão, os limites operacionais para os CPPs 
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normalmente são mais estreitos, definindo-se uma região de 

controlo que garanta a operação nominal do processo dentro 

do DS, salvaguardando incertezas e evitando operar junto a 

condições limite [66]. Simplificando, o DS constitui as 

combinações possíveis dos CMAs e dos CPPs que garantem 

que os CQAs se mantenham dentro dos limites definidos para 

assegurar uma obtenção consistente da qualidade pretendida 

[15]. Assim, para definir um DS é necessário considerar o 

QTPP, o conhecimento existente, os CMAs e os CPPs, e, para 

além disso, estudar combinações possíveis entre os CMAs e os 

CPPs que garantam que os CQAs se mantêm dentro dos 

limites estabelecidos [15, 67]. Embora a flexibilidade 

operacional varie de acordo com o tamanho do lote utilizado 

no seu desenvolvimento, o DS pode ser estabelecido em 

qualquer escala [15]. Para além disso, o DS pode ser definido 

somente para uma única operação, para várias operações 

unitárias, ou para o processo completo. Em todos os casos 

anteriormente referidos, a operação dentro do DS resulta num 

produto com a qualidade desejada [15].  

Apesar da quantidade de conhecimento necessário para 

implementar a abordagem QbD, podem ocorrer mudanças de 

processo, desencadeadas, por exemplo, por alterações nas 

matérias-primas ou nos equipamentos do processo de fabrico. 

Na abordagem QbT, estas alterações requerem a aprovação da 

autoridade regulamentar competente, sendo que o detentor da 

AIM despende tempo e recursos adicionais com este 

procedimento. Todavia, sob a bordagem QbD, as autoridades 

regulamentares não consideram como alterações situações em 

que o detentor de AIM opera dentro dos limites do DS [15, 

16]. Contudo, se o detentor da AIM introduzir um novo DS, 
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expandir ou restringir os limites de um DS aprovado, a 

avaliação e a aprovação regulamentares já serão necessárias 

[15]. A Figura 16 exemplifica a definição de um DS, 

demonstrando o efeito do processo de granulação na 

friabilidade e velocidade de dissolução de comprimidos [15]. 

 
Figura 16. Obtenção de uma representação gráfica bidimensional de um Design 
Space. (A e B) Relação entre os dois Atributos Críticos de Qualidade (CQAs) – a 
dissolução e a friabilidade de comprimidos – e os parâmetros 1 e 2 da operação 
de granulação. (C) Design Space (DS) definido de a partir da região de 
funcionamento comum entre os dois CQAs [15]. 

 

2.3.4. Estratégia de Controlo (CS) 

De modo a garantir que todo o processo é controlado e 

realizado dentro do DS definido, deve ser planeada e 

implementada uma CS, salvaguardando a qualidade do 

produto acabado [15, 24]. Segundo a norma ICH Q10, uma 

CS abrange um conjunto de controlos, devidamente planeados 

de acordo com o conhecimento do produto e do processo, 

que estabelecem formas de verificação contínuas dos CPPs, 

corrigindo desvios e garantindo a qualidade do produto 

acabado [17]. 



59 

Geralmente, os pontos de controlo são definidos onde 

os fatores apresentam um maior impacto na qualidade, ou seja, 

quando a variabilidade é maior, ou quando um CPP assume 

uma maior importância na qualidade do produto [17, 37, 68]. 

Os controlos podem incluir diversos parâmetros e 

características do medicamento antes, durante e depois do 

fabrico. Assim, a CS atua desde a verificação das matérias-

primas - incluindo tanto os excipientes como os APIs - 

passando pelos produtos intermédios, o produto acabado, o 

material de acondicionamento, e analisando as instalações, as 

condições de funcionamento dos equipamentos, e os 

métodos, até à frequência de monitorização e controlo [17, 

24]. Adicionalmente, a CS inclui uma monitorização 

programada para avaliar regularmente o produto na íntegra, 

com a finalidade de assegurar a aplicabilidade do DS e para 

fazer uma análise prospetiva do processo de fabrico [17]. 

Através da implementação de uma CS é possível 

garantir que os materiais e processos se apresentam dentro dos 

limites esperados e, portanto, cumprem a finalidade a que se 

propõem. Para além disso, a CS pode ser utilizada como uma 

ferramenta para transferir o conhecimento do produto e do 

processo entre o desenvolvimento e o processo de fabrico, 

bem como dentro e entre as instalações do próprio processo 

fabrico, quando aplicável [17].  

Na abordagem QbD, os detentores de AIM não avaliam 

o sucesso e a consistência durante o processo de fabrico, uma 

vez que os controlos em tempo real apenas são utilizados para 

confirmar a qualidade do produto [5]. Em oposição, 

estabelece-se uma CS contínua capaz de monitorizar e 

controlar todo processo, de modo a aplicar ações preventivas 
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e corretivas ainda durante o processo de fabrico, garantindo, 

assim, a obtenção de lotes conformes de forma consistente 

[17]. Em virtude disto, dispor de uma CS apropriada limita a 

variabilidade associada aos CMAs e aos CPPs, e garante a 

obtenção de um produto de qualidade em concordância com o 

QTPP inicialmente estabelecido [5, 24]. Complementarmente, 

podem ser implementadas PATs e ensaios de libertação em 

tempo real (do inglês, “Real Time Release Testing”(RTRT)) para 

confirmar a qualidade, substituindo os controlos do produto 

acabado e, por conseguinte, as suas limitações [15, 44, 47].  

2.4. Desafios e Oportunidades da Implementação da 
Abordagem Quality by Desing (QbD) na 
Indústria Farmacêutica 

A abordagem QbD surge como uma oportunidade para a 

Indústria Farmacêutica otimizar a robustez e a eficácia tanto 

dos medicamentos como do respetivo processo de fabrico e, 

deste modo, reduzir consideravelmente a variabilidade entre 

vários lote do medicamento, obtenção de lotes não conformes 

e, ainda, o tempo e os custos de produção (Figura 17) [24, 

69]. 
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Figura 17. Resumo do valor intrínseco da implementação da abordagem 
Quality by Design (QbD) no desenvolvimento e produção de medicamentos. 

Através da adoção da abordagem QbD, a Indústria 

Farmacêutica alcança uma compreensão e conhecimentos 

superiores, tanto do produto como do processo, diminui a 

existência de falhas ao nível da produção dos lotes, adquire um 

controlo mais eficiente do processo e, por conseguinte, obtém 

um maior retorno do investimento associado [36, 43, 52]. 

Adicionalmente, o Desenvolvimento Farmacêutico segundo a 
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abordagem QbD facilita a identificação e a mitigação de riscos 

fundamentada em análises de risco, melhora o rendimento, 

diminui o tempo de desenvolvimento, o custo e os esforços 

associados e, para além disso, diminui o número de ensaios a 

realizar [36, 43, 44, 52]. Complementarmente, a 

implementação da abordagem QbD no decorrer do 

Desenvolvimento Farmacêutico aumenta, tendencialmente, a 

flexibilidade durante as avaliações por parte das autoridades 

regulamentares e diminui o número de submissões pós-

autorização [37]. 

Apesar de todas as vantagens supramencionadas, a 

esmagadora maioria das organizações do setor farmacêutico 

continua a privilegiar a implementação da abordagem QbT. É 

expectável que esta tendência se vá dissipando ao longo do 

tempo, à medida que a adoção da abordagem QbD começar a 

ganhar mais expressão no setor farmacêutico [24]. De facto, 

existem vários estudos publicados que descrevem a crescente 

utilização de elementos da abordagem QbD em submissões de 

entidades químicas ou biológicas inovadoras junto tanto da 

FDA como da EMA (mais de 100 submissões até 2013) [69].  

Tanto a exequibilidade técnica como a viabilidade 

económica da implantação da abordagem QbD estão 

devidamente demonstradas [24, 69]. Note-se que a 

implementação da abordagem QbD, usualmente, é mais 

dispendiosa do que a abordagem QbT convencional, e o 

retorno do investimento em QbD apenas é alcançável se for 

considerado o ciclo de vida do produto na íntegra. Desta 

forma, a implementação da abordagem QbD não faz sentido 

na produção de apenas um lote ou de dois lotes de um 

produto por ano. No entanto, existe um ponto de equilíbrio a 
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partir de um certo número de lotes, dependendo da estrutura 

de custos do processo de fabrico e do preço do API, em que 

os ganhos gerados pela implementação da abordagem QbD 

justificam o tempo e o investimento despendidos [5, 24].  

O conhecimento e a possibilidade de reutilização de 

elementos QbD em projetos similares justifica igualmente a 

utilização desta abordagem para produtos que partilhem os 

mesmos princípios tecnológicos, conseguindo-se inclusive, 

nestas circunstâncias, reduzir o tempo de chegada do produto 

mercado (do inglês, “Time-to-Market”) concomitantemente 

com a diminuição do número de rejeições de lotes, levando a 

uma maior disponibilidade de medicamentos, e, assim, 

contribuindo para a mitigação da problemática de escassez de 

medicamentos [5, 24]. Por fim, uma indústria que prime por 

uma cultura de excelência ao nível da qualidade, através da 

adoção de abordagens inovadoras, como o QbD, constitui um 

fator de diferenciação positivo junto de empresas 

concorrentes e das autoridades regulamentares [24]. 
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3. O CONCEITO DE TECNOLOGIAS 
ANALÍTICAS EM PROCESSO (PATS) 

3.1. Enquadramento global das Tecnologias 
Analíticas em Processo (PATs)  

Ao longo dos tempos, o conceito de método analítico 

tem evoluído, desde um método destinado a avaliar 

diretamente as características químicas ou físicas, para um 

método que considera todos os fatores que podem influenciar 

a qualidade e a eficácia de um processo [24, 70, 71]. Apesar 

desta perspetiva mais abrangente de um método analítico ter 

sido desenvolvida e implementada em várias indústrias há 

décadas, sob o designação de Química Analítica em Processo 

(do inglês, “Process Analytical Chemistry” (PAC)), apenas foi 

apresentada à Indústria Farmacêutica mais recentemente, sob 

a denominação de PATs [72, 73].  

Em 2004, a FDA publicou uma norma intitulada “PAT - 

A Framework for Innovative Pharmaceutical Development, 

Manufacturing and Quality Assurance” após anos de debate sobre 

como estimular a Indústria Farmacêutica e as autoridades 

regulamentares a adotar medidas que facilitem a inovação e a 

aplicação de tecnologias inovadoras no desenvolvimento e 

produção de medicamentos [70]. Esta norma precedeu um 

conjunto de normas apresentadas pela ICH, vulgarmente 

conhecidas como “As normas do QbD”, que incluem as 

normas ICH Q8 e ICH Q11, onde o conceito de PATs se 

encontra definido [15].  

Assim sendo, as PATs constituem uma estratégia 

delineada garantir a qualidade do produto acabado que foi 
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inicialmente introduzida no setor farmacêutico pela FDA [18] 

e, mais tarde, adotada pela ICH [15]. Trata-se de um sistema 

destinado ao design, análise e controlo do processo de fabrico, 

através de análises pontuais (isto é, durante o processamento) 

diretamente de CQAs ou de CMAs e de CPPs que tenham 

impacto direto nos CQAs. O termo "Analíticas" na 

denominação de PATs refere-se, na generalidade, a análises 

químicas, físicas, microbiológicas, matemáticas e de risco 

conduzidas de uma forma integrada [18, 47]. Deste modo, as 

PATs são uma estratégia que pode ser entendida como um 

esforço de intensificação da monitorização do processo de 

fabrico, com a finalidade de melhorar o nível de conhecimento 

existente sobre cada etapa ou operação unitária deste e, por 

conseguinte, construir uma base racional e quantitativa para 

todas as atividades relacionadas com a produção de um 

produto ao longo de todo o seu ciclo de vida [12].  

É importante salientar que as PATs constituem um 

sistema integrado baseado em informação adquirida em tempo 

real, a partir de um analisador de processo, de modelo 

matemáticos ou de ensaio laboratoriais. A implementação de 

PATs visa assegurar a compreensão do processo, permitir a 

sua otimização e, consequentemente, garantir a qualidade do 

produto acabado [24]. Embora alguns sistemas de PATs sejam 

frequentemente utilizados para monitorizar o processo de 

fabrico, o potencial de um sistema de PATS apenas é 

usufruído na totalidade quando a informação obtida é utilizada 

para aprender sobre o processo ou para o controlar 

ativamente [12, 18]. 

Deste modo, as PATs dizem respeito a um sistema que 

integra a componente de monitorização (monitorização dos 

pontos e das variáveis críticas do processo), a componente onde 
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a informação obtida a partir dessa monitorização é analisada em 

termos do histórico processual (por exemplo, comparando os 

resultados obtidos a partir da monitorização do processo atual 

com as verificações de lotes concluídos com sucesso), a 

componente que avalia a existência de variações e a sua origem 

(deteção e diagnóstico de variações) e, finalmente, a componente 

de ação sobre o processo de fabrico (controlo do processo de 

fabrico) (Figura 18) [18, 44, 47]. Todavia, a implementação do 

sistema de PATs só é efetivamente alcançada quando se inicia 

um ciclo virtuoso entre todos estes componentes de 

monitorização e ação ao longo do processo de fabrico [18].  

O sistema de PATs é muito mais do que uma versão 

inovadora do controlo em processo (do inglês, In Process 

Control (IPC)), constituindo um novo paradigma de controlo 

de qualidade que prima por controlar a qualidade por 

antecipação ainda durante o processo de fabrico, de forma a 

evitar efeitos irreversíveis no produto final [20, 74]. Através do 

sistema de PATs é possível prever o estado do próprio 

processo de fabrico, com referência ao tipo de mecanismos de 

funcionamento implícitos, e selecionar o tipo de ações mais 

adequado a adotar a montante da última etapa do processo de 

fabrico, para eliminar ou mitigar o efeito de variações 

operacionais na qualidade do produto final [18, 47]. 

A principal finalidade do sistema de P PATs é melhorar a 

compreensão e o controlo do processo de fabrico [18]. 

Consequentemente, os instrumentos e os princípios do 

sistema de PATs devem ser utilizados não só para obter mais 

informação sobre o processo, mas também para assegurar que 

as exigências regulamentares referentes à validação e ao 

controlo do processo de fabrico são cumpridas [18, 44, 47]. 

Assim, o sistema de PATs é fundamental, não só para 
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aumentar a compreensão do processo de fabrico e melhorar a 

compreensão das fontes de variabilidade, mas também para 

ajustar estas variações de forma a que a qualidade do produto 

seja garantida de uma forma consistente [18]. 

 
Figura 18. O sistema de Tecnologias Analíticas em Processo (PATs) baseia-se 
na interligação de quatro componentes: monitorização e análise dos pontos e 
das variáveis críticas do processo, controlo do processo de fabrico e diagnóstico 
de variações. 
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3.2. Elementos do sistema de Tecnologias Analíticas 
em Processo (PATs) 

Os processos de fabrico de medicamentos consistem 

geralmente numa sucessão de operações unitárias, destinadas a 

modular certas propriedades das matérias-primas a processar 

[18]. De modo a garantir a utilização aceitável e reprodutível 

dos materiais, devem ser considerados os CMAs bem como a 

capacidade de processamento dos materiais em cada operação 

unitária [24]. Nas últimas 3 décadas, foram feitos progressos 

significativos no desenvolvimento de métodos analíticos 

destinados à avaliação das propriedades químicas (por exemplo, 

identificação e pureza) [18]. Todavia, certas propriedades físicas 

dos APIs não são ainda totalmente compreendidas. 

Consequentemente, a variabilidade intrínseca e não detetada 

dos materiais pode manifestar-se no produto final [18]. O 

estabelecimento de processos de fabrico efetivos, capazes de 

gerir adequadamente as propriedades físicas, quer das matérias-

primas quer do produto intermédio, requer, fundamentalmente, 

uma compreensão detalhada das propriedades que são críticas 

para a qualidade do produto acabado [18]. Tais propriedades - 

por exemplo, variações de morfologia e do tamanho de 

partícula dentro de uma amostra - podem traduzir-se num 

desafio considerável para o controlo do processo de fabrico, 

devido à complexidade e à dificuldade relacionadas com a 

colheita de amostras representativas do lote. A título de 

exemplo, é conhecido que os procedimentos de amostragem 

utilizados para monitorizar o processo de mistura de pós, 

relativamente à sua homogeneidade, podem ser erróneos [75]. 

Existem estratégias utilizadas durante o desenvolvimento 

de formulações medicamentosas que proporcionam processos 

robustos, e que não são condicionados por pequenas variações 
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nas propriedades físicas dos materiais [18, 24]. Uma vez que 

estas estratégias não são universais, e dependem 

fundamentalmente da experiência dos formuladores de cada 

organização, a qualidade destas formulações só pode ser 

efetivamente avaliada através do controlo da qualidade dos 

produtos intermédios e do produto acabado [18, 24]. 

Atualmente, este controlo da qualidade é realizado fora da 

linha de produção (off-line) após a preparação das amostras 

recolhidas para análise. São necessários ensaios diferentes para 

avaliar cada propriedade que defina a qualidade do produto 

acabado, visto que cada ensaio se cinge apenas à avaliação de 

uma propriedade do API após a preparação da amostra. Desta 

forma, durante a preparação das amostras, são frequentemente 

negligenciadas informações relevantes referentes à matriz da 

formulação [5, 18]. Nos dias que correm, já estão disponíveis 

múltiplas tecnologias inovadoras capazes de avaliar várias 

propriedades que definem a qualidade do produto acabado, 

requerendo estas apenas uma preparação prévia mínima da 

amostra, ou até, inclusivamente, em alguns casos, dispensarem 

a pré-preparação da amostra. Estas tecnologias recentes 

proporcionam uma oportunidade vantajosa de avaliar 

múltiplas propriedades essenciais à garantia da qualidade do 

produto acabado, que, muitas vezes, é obtida de forma não 

destrutiva [18, 24]. 

Atualmente, a maior parte das operações realizadas 

durante os processos de fabrico de medicamentos baseiam-se 

em intervalos de tempo pré-definidos (por exemplo, mistura 

de pós durante 10 minutos) [18]. No entanto, em alguns casos, 

estes intervalos de tempo não consideram os efeitos das 

diferenças físicas nas matérias-primas. Consequentemente, 

podem surgir dificuldades durante o seu processamento que, 

por sua vez, são responsáveis pelo não cumprimento das 



71 

especificações do produto, embora, em muitos casos, certos 

materiais estejam em conformidade com as especificações do 

produto [18]. 

A utilização adequada de instrumentos e princípios do 

sistema de PATs podem fornecer informações relevantes 

relacionadas com propriedades físicas, químicas e biológicas 

dos materiais [18]. A compreensão do processo alcançada a 

partir desta informação permitirá o controlo e a otimização do 

processo, considerará as limitações inerentes aos intervalos de 

tempo padronizados, e resultará numa melhor eficiência do 

processo [18, 24]. 

Uma vez que a definição de PATs apresentada pela FDA 

é muito abrangente, existem inúmeros instrumentos que 

podem ser considerados como PATs [24, 44, 47]. Todavia, a 

simples transferência de metodologias laboratoriais para o 

processo pode não constituir as PATs [18]. Os instrumentos 

das PATs podem ser classificados em quatro categorias 

principais: (i) ferramentas multivariadas para o design, aquisição 

e análise de dados, (ii) analisadores do processo, (iii) 

instrumentos para o controlo do processo, e (iv) instrumentos 

para a gestão do conhecimento e melhoria contínua (Figura 

19) [18, 47]. É possível estabelecer combinações entre alguns 

ou todos os instrumentos do sistema de PATs incluídos numa 

destas quatro categorias para serem aplicadas a apenas uma 

operação unitária do processo de fabrico, ou a todo um 

processo de fabrico e respetivo controlo da qualidade [18, 24].  

Os elementos do sistema de PATs, na sua globalidade, 

permitem definir a variável ou as variáveis a analisar, a técnica 

analítica e os instrumentos de quantificação a utilizar, um 

modelo matemático do processo que permita prever 

resultados expectáveis, um modelo de controlo que permita 
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correlacionar os resultados efetivamente obtidos com os 

resultados expectáveis, um método de controlo do sistema que 

permita adaptar proativamente o processo, e um sistema de 

controlo e gestão de dados em tempo real [18, 24]. Desta 

forma, os diversos instrumentos usados no sistema de PATs 

podem ser utilizados extensivamente ao longo de todo o ciclo 

de vida do medicamento com o intuito de melhorar o grau de 

conhecimento do processo de fabrico e, simultaneamente, 

implementar controlos capazes de assegurar a produção de 

produtos em conformidade com as suas especificações de 

forma consistente [18]. 

 
Figura 19. O conceito de Tecnologias Analíticas em Processo (PATs) baseia-se 
na interligação de vários instrumentos, tipicamente classificados em quatro 
categorias: (i) ferramentas multivariadas para o design, aquisição e análise de 
dados, (ii) analisadores do processo, (iii) instrumentos para o controlo do 
processo, e (iv) instrumentos para gestão de conhecimento e melhoria contínua. 
Abreviaturas: PAT- Tecnologia Analítica em Processo 
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3.2.1. Técnicas multivariadas para o design, aquisição e 
análise de dados 

No que concerne aos procedimentos de otimização de 

uma formulação ou de um processo de fabrico, é importante 

considerar que ambos são sistemas complexos multifatoriais, 

quer do ponto de vista físico-químico quer do ponto de vista 

microbiológico, dado que o conhecimento resultante deste 

procedimento constitui a base do design do produto e do seu 

processo de fabrico [24]. De acordo com a norma pioneira 

sobre as PATs apresentada pela FDA, este conhecimento deve 

ser adquirido a partir de dados científicos e da compreensão 

das relações multifatoriais mais relevantes, de forma a ser 

possível avaliar a sua aplicabilidade em diferentes cenários 

[18]. Alguns exemplos de ferramentas destinadas à realização 

de análises multivaradas são as DoE, a Análise de 

Componentes Principais (PCA), a simulação do processo, os 

métodos de reconhecimento de padrões, a regressão linear 

múltipla, os métodos estatísticos aplicados ao controlo de 

processos, ou à construção de bases de dados para 

equipamentos de espectroscopia [24, 76]. O DoE, tal como 

referido anteriormente, permite determinar a relação funcional 

entre os CMAs e os CPPs e a sua influência na qualidade do 

produto acabado [15]. No caso da PCA, esta possibilita a 

identificação de uma combinação de variáveis ou de fatores 

responsáveis pela maior variabilidade dentro das amostras 

disponíveis, permitindo a visualização de dados de elevada 

precisão dimensional, e o seu processamento [77-79]. A 

regressão linear múltipla, por sua vez, consiste na análise de 

duas ou mais variáveis através de uma combinação linear das 

variáveis dependentes, ou seja, permite obter uma relação 

quantitativa entre um fator e a resposta [80]. A regressão linear 
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múltipla pode ser combinada com a PCA, resultando na 

Regressão de Componentes Principais (do inglês, “Principal 

Components Regression” (PCR)), que utiliza a análise das variáveis 

principais para obter uma regressão [81]. Por fim, a utilização 

de modelos matemáticos baseados em princípios estatísticos 

permite identificar e interpretar dados obtidos a partir de 

análises químicas (quimiometria) [82-84]. A informação 

resultante, juntamente com a análise de outras variáveis, 

permite detetar possíveis falhas no processo de fabrico e, por 

conseguinte, avalisar e perceber o seu impacto na qualidade e 

no desempenho do produto acabado [47]. 

3.2.2. Analisadores de processo 

O processo de fabrico de um medicamento consiste 

num conjunto de operações realizadas numa sequência 

definida e sob condições específicas [23]. Assim, visando 

garantir que o processo de fabrico é executado corretamente, e 

resulta num produto final com as características desejadas, 

alguns parâmetros são o foco das análises da qualidade [18].  

Convencionalmente, utilizam-se sensores de processo 

aptos para a realização de medições univariadas, ou seja, 

utilizam-se instrumentos que apenas têm a capacidade de 

medir uma variável (parâmetro ou propriedade) em tempo 

real, nomeadamente a medição da temperatura, da pressão, da 

condutividade, da quantidade de oxigénio dissolvido, do pH, 

da velocidade de agitação, do consumo de energia, e do tempo 

[24]. Os sensores de processo destinam-se à análise de apenas 

um CMA ou de um CPP. Na generalidade, os sensores de 

processo são bem conhecidos, e económicos, sendo a sua 

utilização relativamente fácil, e a análise de resultados também 
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acessível, devendo, por isso, ser utilizados sempre que for 

possível para manter o sistema o mais simples possível [24]. 

No entanto, a introdução da abordagem de QbD veio 

despoletar a necessidade de exploração de novos métodos 

instrumentais de análise, capazes de realizar medições 

multivariadas no decorrer do desenvolvimento e do processo 

de fabrico de um medicamento [23]. Neste âmbito, surgiram 

os analisadores de processo, capazes de analisar 

simultaneamente vários CMAs ou CPPs [18, 24]. Deste modo, 

o interesse na utilização de sistemas multivariados, como os 

analisadores de processo, tem aumentado expressivamente 

devido à sua capacidade para fornecer informação sobre 

propriedades químicas, físicas e biológicas em simultâneo [44, 

71]. Tipicamente, os analisadores de processo têm sido 

utilizados ao longo de todo o processo de fabrico na análise de 

CQAs, de produtos intermédios e de produto acabado, visto 

que permitem a aquisição de dados qualitativos (por exemplo, 

a identificação microbiológica) e quantitativos (por exemplo, o 

teor de humidade, o tamanho de partícula, e a contagem 

microbiológica) de uma forma não destrutiva e não invasiva, 

mediante a preparação mínima da amostra, e uma resposta 

rápida e em tempo real [18, 85-87].  

Habitualmente, os analisadores de processo baseiam-se 

em técnicas de espectroscopia, e podem ser classificados de 

acordo com o método de amostragem utilizado: off‐line, at-line, 

on-line e in-line (Figura 17) [18, 47]. Em análises off-lline, as 

amostras são recolhidas do processo e analisadas no 

laboratório de controlo da qualidade, podendo a obtenção de 

resultados demorar vários dias. Durante análises at-line, as 

amostras são recolhidas do processo e analisadas na área de 
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produção, cujos resultados são obtidos em minutos [88]. No 

decorrer de análises on-line, as amostras são analisadas sem 

interrupção, após parte do fluxo do processo ser desviado 

temporariamente do processo, o que possibilita a obtenção de 

resultados no intervalo de segundos. No caso das análises in-

line, as amostras não são desviadas do processo de fabrico e os 

resultados das análises são obtidos em tempo-real[12, 24]. 

Os analisadores de processo usualmente, geram grandes 

quantidades de dados, alguns dos quais são relevantes, não só 

para controlos da qualidade de rotina, mas também para 

auxiliar decisões regulamentares. Ao contrário das análises at-

line e off-line, a utilização de analisadores de processo on-line e in-

line minimiza erros de manipulação e de preparação de 

amostras, o que resulta numa diminuição do tempo dos 

ensaios, dos custos operacionais, e, subsequentemente, numa 

melhoria da qualidade do produto acabado [89, 90]. Além 

disso, por vezes, as correlações matemáticas precisam de ser 

fundamentadas por análises mais robustas, e os dados 

adquiridos a partir dos analisadores de processo podem ser 

utilizados para este fim [24]. Deve-se salientar que a instalação 

de analisadores de processo nos equipamentos pertencentes ao 

processo de fabrico deve ser feita, somente após a condução 

de uma análise de risco, de modo a garantir que a qualidade do 

produto e o desempenho do processo não são condicionados 

negativamente [18, 24]. 

A esmagadora maioria dos analisadores de processo 

utilizados em sistemas de PATs são obviamente baseadas em 

técnicas analíticas que apresentam a capacidade de analisar de 

forma holística propriedades distintas (químicas e físicas) de 

uma matriz complexa [18, 24]. Apenas recorrendo a 
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tecnologias dotadas destas capacidades, é possível monitorizar 

e controlar, em cada momento de um processo de fabrico, o 

seu verdadeiro estado (por exemplo, durante a granulação 

analisar o tamanho médio de partícula, as características 

relacionadas com a estabilidade mecânica, a facilidade de 

escoamento, ou o teor de humidade) [24]. Deste modo, as 

técnicas de espectroscopia são as técnicas analíticas em 

processo mais utilizadas no âmbito de um sistema de PATs, 

nomeadamente técnicas de Espectroscopia de Infravermelho 

Próximo (do inglês, “Near‑Infrared Spectroscopy”(NIRS)), 

Espectroscopia de Raman, Espectroscopia de fluorescência, 

Espectroscopia dieléctrica, Espectroscopia de micro‑ondas, 

entre outras [44, 47]. Do vasto leque de técnicas disponíveis, a 

que mais se afirmou ao longo dos últimos anos foi a NIRS 

[24, 91]. No âmbito da implementação de um sistema de 

PATs, a NIRS é frequentemente aplicada na identificação e 

quantificação de substâncias [92, 93], na análise da existência 

ou não de polimorfismos [94], formação de co-cristais [95], na 

monitorização dos processos de mistura [77, 96, 97], 

liofilização [98], de granulação [99-101], de revestimento [102, 

103] e na determinação do perfil de dissolução de 

comprimidos [104]. A quantidade de resultados obtidos 

(espetros), a quantidade de informação obtida por lote, e o 

facto de, normalmente, ser necessário considerar 

simultaneamente vários comprimentos de onda e pequenas 

diferenças entre espectros, implica a utilização de técnicas de 

análise e de calibração multivariadas, sendo que a correta 

utilização das técnicas é um fator diferenciador entre um 

trabalho conduzido com sucesso - eficaz, reprodutível e 

confiável ao longo do tempo - ou sem sucesso [18, 24].  
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Figura 20. Representação dos quatro tipos de analisadores de processo utilizados no âmbito de Tecnologias Analíticas em 
Processo (PATSs): in-line, on-line, at-line e off-line. .
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Em suma, as análises em tempo real são essenciais para 

um sistema de PATs ser utilizado no Desenvolvimento 

Farmacêutico com a finalidade de melhorar a compreensão e o 

controlo do processo [18]. Tanto os CMAs como os CPPs 

podem ser analisados em tempo real com recurso ao sensores 

de processo convencionais ou aos analisadores de processo 

inovadores, responsáveis pela condução de análises 

univariadas e multivariadas, respetivamente [24]. 

3.2.3. Instrumentos para Controlo do Processo, Gestão 
do Conhecimento e Melhoria Contínua 

O estabelecimento de uma relação funcional ótima 

entre o design do produto e o desenvolvimento do seu 

processo de fabrico é essencial para assegurar o controlo 

eficaz de todos os CQAs [5]. As estratégias de monitorização e 

controlo do processo de fabrico destinam-se a monitorizar as 

condições do processo de modo a ajustá-lo ativamente e, por 

conseguinte, garantir o desempenho pretendido para o 

produto acabado. Estas estratégias devem considerar os 

CMAs, os CPPs, a capacidade e a fiabilidade dos analisadores 

de processo para analisar os CQAs, e o cumprimento das 

especificações estabelecidas para assegurar uma qualidade 

consistente, tanto dos CQAs, como do produto acabado [15]. 

De um modo geral, o desempenho e a otimização de 

formulações de medicamentos, e respetivos processos de 

fabrico, no âmbito de um sistema de PATs requerem a 

identificação de CMAs e de CPPs que definem a qualidade do 

produto acabado, a adoção de um sistema de avaliação do 

processo que permita a monitorização em tempo real – ou 

quase em tempo real (por exemplo, on-line, in-line ou at-line) – 
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de CQAs no decorrer do processo de fabrico, e, por fim, o 

estabelecimento de relações matemáticas entre os CQAs e os 

resultados das análises referentes tanto aos CMAs como aos 

CPPs [18, 24]. Desta forma, a implementação de um sistema 

de PATS num processo de fabrico é acompanhada por um 

acréscimo significativo de dados referentes tanto aos materiais 

em processamento como ao produto final, visto que a 

quantidade de análises realizadas é substancialmente superior 

ao número de ensaios laboratoriais tradicionalmente realizados 

[18, 24]. Consequentemente, existe a possibilidade de 

aplicação de princípios estatísticos rigorosos, capazes de 

proporcionar uma avaliação da qualidade mais aprimorada 

através da definição de critérios de aceitação [18, 24]. 

Todos os procedimentos, equipamentos, e materiais que 

integram um sistema PATs devem pautar-se por um ímpar 

elevado padrão de rigor, garantindo que a sua utilização 

cumulativa produz resultados em conformidade com as 

especificações definidas [18, 24]. Assim, um sistema de PATs 

deve ser continuamente monitorizado, avaliado e ajustado, 

com o propósito de assegurar a sua validação [105]. 

Considerando a complexidade inerente a este sistema, é 

importante segmentar a sua validação em várias fases, 

incluindo a validação de métodos analíticos, calibração de 

sensores, validação de sistemas informáticos, qualificação dos 

equipamentos, e validação do processo [18, 24, 98, 106].  

As PATs traduzem-se, assim, num sistema 

consideravelmente complexo que promove uma melhor 

compreensão e controlo do processo, de forma garantir que 

tanto o processo de fabrico como os respetivos controlos são 

desenvolvidos com o desígnio de garantir a produção 
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consistente de lotes conformes [44, 47]. Num sistema de PATs, 

a validação pode ser demonstrada através da garantia contínua 

da qualidade, na qual um processo é continuamente 

monitorizado, avaliado e ajustado utilizando análises, testes e 

controlos de processo devidamente validados [18, 24]. Neste 

âmbito, sob um sistema de PATs, o ponto final de um processo 

de fabrico não é definido por um tempo específico, mas sim 

pela obtenção das condições pretendidas. Todavia, isto não 

implica que a variável “tempo” não seja considerada na 

implementação de um sistema desta natureza [18]. Por último, 

o elemento mais importante de um sistema de PATs, e cuja 

presença deve ser sempre garantida, é a constante aquisição de 

conhecimento e de informação, não só sobre o ciclo de vida do 

produto, mas também sobre a evolução tecnológica. Esta 

melhoria e aprendizagem contínuas são cruciais para justificar 

possíveis propostas de alterações após-aprovação, e para 

facilitar a comunicação e a partilha de conhecimento científico 

com as autoridades regulamentares competentes [18].  

3.3.  Perceção e Aplicação de Tecnologias Analíticas 
(PATs) em Processo na Indústria Farmacêutica 

Atualmente, têm surgido vários estudos que exploram a 

aplicabilidade dos diferentes elementos do sistema de PATs 

durante o ciclo de vida de um medicamento, ou seja, desde a 

fase de investigação e de desenvolvimento até ao processo de 

produção à escala industrial [75, 92, 107-109]. Durante o 

Desenvolvimento Farmacêutico, os elementos do sistema de 

PATs podem facilitar a identificação de CMAs e de CPPs 

relevantes, e a definição de interações funcionais entre CMAs 

e CPPs de modo a estabelecer um DS e uma CS mais robustos 



82 

e, para além disso, acelerar a transposição de escala da 

produção, e a transferência de tecnologias e especificações de 

produtos e de processos [18, 24]. Assim, a implantação de um 

sistema de PATs em etapas iniciais do Desenvolvimento 

Farmacêutico reduz consideravelmente o tempo de 

desenvolvimento, devido à maior quantidade de informação 

disponível após cada análise processos [18, 24].  

No decorrer do processo de fabrico de medicamentos, o 

sistema de PATs pode ser uma parte integrante da CS, sendo 

fundamental na monitorização, controlo e otimização do 

processo [20, 24, 75, 110]. Consequentemente, o uso de PATs 

durante as fases de produção permite é economicamente 

vantajoso, visto que, permite minimizar o risco de rejeição de 

lotes, identificar oportunidades de melhoria do processo, e, 

ainda, preparar um registo do histórico processual mais 

aprimorado (em termos de dados, informação e 

conhecimento), facilitando significativamente todo o tipo de 

investigação a realizar retrospetivamente [49, 54, 55, 76]. 

3.3.1.  Tecnologias Analíticas em Processo (PATs) no 
Desenvolvimento Farmacêutico 

Segundo as normas ICH Q8 e ICH Q11, o período de 

tempo disponível para o desenvolvimento de um 

medicamento, do seu processo de fabrico, a e respetiva CS 

sucede, na maioria dos casos, a etapa de desenvolvimento 

clínico, não existindo disponibilidade de um período de tempo 

suficiente para adquirir um nível de conhecimento que se 

traduza num processo de fabrico e respetiva CS robustos [15, 

26]. Neste contexto, a implementação de um sistema de PATs 

pode contribuir para a melhoria do nível de compreensão do 
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processo de fabrico durante este período de tempo limitado 

[111-117]. Particularmente, os analisadores de processo 

podem ser aplicados em fases mais precoces do 

Desenvolvimento Farmacêutico como auxiliares na 

identificação de CPPs e de CQAs [74]. Nestas fases destinadas 

à otimização do processo, os analisadores de processo 

representam um papel fundamental na melhoria da 

compreensão existente e, para além disso, na descoberta de 

condições operacionais eficientes e robustas para o processo 

de fabrico [20, 74]. 

Um sistema de PATs pode, a título de exemplo, ser 

utilizado durante estudos de pré-formulação, correspondentes 

à primeira fase de um programa de desenvolvimento de uma 

nova forma farmacêutica [18]. Estes estudos incluem um 

conjunto de ensaios realizados com vista à obtenção de 

informação respeitante às propriedades químicas e físicas do 

API e da mistura deste com os excipientes [44, 47]. Da 

realização destes estudos resulta, portanto, informação útil 

para o formulador com vista ao desenvolvimento de uma 

forma farmacêutica estável e biodisponível, que possa ser 

produzida em larga escala. Nestas circunstâncias, a 

implementação de um sistema de PATs pode ser proveitosa, 

visto que permite identificar o perfil farmacocinético 

(absorção, distribuição, metabolismo, excreção) do API do 

medicamento candidato, possíveis interações medicamentosas, 

a forma estrutural exata da molécula ou o seu polimorfismo, e 

a sua variabilidade de acordo com as condições do processo 

de desenvolvimento no qual está inserido [24]. Considerando 

que todos estes parâmetros podem alterar os espetros de 

caracterização do API, técnicas espectroscópicas amplamente 



84 

estudadas, como a NIRS e a Espetroscopia de Raman, podem 

ser utilizadas [44, 47, 118-120]. 

O conhecimento da existência de polimorfismo de um 

determinado API, ou seja, o conhecimento da capacidade de 

um API no estado sólido existir em diferentes estados 

cristalinos apresentando a mesma composição química, é uma 

etapa importante no desenvolvimento de uma forma 

farmacêutica, visto que condiciona o processo de dissolução, a 

biodisponibilidade e a estabilidade do API. Deste modo, 

existem estudos que fundamentam a análise da existência de 

polimorfismos do API através de espectroscopias NIRS e a 

Espetroscopia de Raman [24, 94, 121]. Para além disso, as 

ligações intramoleculares responsáveis pela estrutura cristalina 

de um determinado API, os espectros correspondentes, e a 

forma como permitem análises quantitativas estão igualmente 

a ser investigadas, dado que um processo de cristalização 

controlado pode ser essencial para a obtenção dos CQAs 

pretendidos [122, 123]. Assim, múltiplas tecnologias in-line 

destinadas a otimizar e a controlar os processos de 

cristalização encontram-se, atualmente, em investigação [107, 

124]. Adicionalmente, o controlo do teor de humidade, 

também pode ser avaliado com recurso a NIRS, pois o espetro 

de infravermelho apresenta uma banda bastante intensa 

correspondente às ligações O-H. Assim, dependendo da 

quantidade de água presente no API, as bandas espectrais 

apresentarão intensidades diferentes [122, 123]. 

Para além do controlo do API, a implementação de um 

sistema de PATs durante a fase de Desenvolvimento 

Farmacêutico também pode ser útil para avaliar as 

características físicas e químicas de formas farmacêuticas 
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sólidas, semi-sólidas, líquidas ou gasosas [18, 24]. No que diz 

respeito ao controlo da qualidade de comprimidos, os ensaios 

de dissolução, de desagregação, e de dureza e teor de 

humidade são realizados, usualmente, através de processos 

destrutivos. No entanto, os analisadores de processo 

constituem uma alternativa não destrutiva para o controlo da 

qualidade de comprimidos, permitindo não só a determinação 

do teor de API em comprimidos intactos, como também a 

avaliação da uniformidade do revestimento, o tempo de 

desagregação, e a velocidade de dissolução [102-104, 125]. 

Um sistema de PATs também pode constituir uma mais-

valia no Desenvolvimento Farmacêutico de cápsulas. Todavia, é 

importante considerar o tipo de cápsula a analisar, visto que 

cápsulas duras apresentam especificações diferentes em relação 

às cápsulas moles [122, 123]. Relativamente ao processo de 

fabrico de cápsulas duras, este pode ser sensível não só a 

condições externas (humidade e temperatura) como também a 

reações que podem ocorrer durante o processo de enchimento 

das cápsulas, o que influencia o teor de água da gelatina presente 

na formulação e a velocidade de dissolução, respetivamente [122, 

123]. Assim, a NIRS é um instrumento analítico do sistema de 

PATs capaz de fornecer informação sobre o tipo de gelatina 

utilizado, o teor de água, e as alterações estruturais, permitindo 

prever o desempenho do involucro das cápsulas e controlar os 

CPPs durante o processo de enchimento [123, 126-130]. No que 

diz respeito às cápsulas moles, o seu controlo da qualidade inclui 

ensaios que permitem analisar a dureza, o teor de água, e a 

velocidade de dissolução. A análise deste tipo de cápsulas através 

de NIRS pode ser dificultada, por exemplo, pela coloração do 

invólucro de gelatina das cápsulas, dado que este absorve 
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fortemente na região NIRS. Embora a utilização de NIRS não 

seja a tecnologia analítica mais adequada para a análise de 

cápsulas moles, a espectroscopia Raman tem sido aplicada com 

sucesso [122, 123]. 

A análise do teor de água através de NIRS também tem 

sido aplicada em produtos liofilizados, nos quais as principais 

propriedades a analisar são a percentagem de água residual, a 

porosidade ou o polimorfismo. A espetroscopia de absorção a 

Laser de Díodo Ajustável (TDLAS) também pode ser útil na 

monitorização do processo de liofilização, nomeadamente na 

análise da transferência de calor de massa, que constitui um 

ensaio importante para prever a velocidade de secagem, os 

pontos finais de secagem, e para promover a otimização do 

ciclo de liofilização [123, 131, 132]. 

Também existe evidência da implementação de sistemas 

de PATs não só no desenvolvimento de implantes 

poliméricos, microesferas ou nanomateriais, mas também de 

formas farmacêuticas adicionais, como produtos de aplicação 

tópica [122, 123]. 

Da mesma forma, um sistema de PATs pode ser 

aplicado, não só para acelerar a transposição da escala 

laboratorial para a escala piloto ou industrial, bem como na 

transferência do processo entre instrumentos, linhas ou locais 

[18, 24]. Por exemplo, os analisadores de processo utilizados 

no âmbito da implementação de um sistema de PATs 

caracterizam-se pela capacidade de analisar propriedades do 

processo independentemente da escala, nomeadamente os 

CQAs, ao invés de parâmetros de processo dependentes da 

escala, tais como os CPPs, que são tipicamente analisados 

através de sensores de processo [18]. Assim, o conhecimento 



87 

adquirido à escala laboratorial, conjuntamente com a obtenção 

de informação relevante para a análise adequada de CQAs, 

obtida através da utilização de analisadores de processo, 

podem ser utilizados para verificar a transposição de escala ou 

a nível da transferência do processo, visto que a monitorização 

do processo ou a análise de CQAs sob um sistema PATs deve 

ser semelhante mediante diferentes tamanhos de lotes, 

tamanhos de equipamentos, e locais da área de operação [18, 

24]. Adicionalmente, a implementação de um sistema de PATs 

para verificação de um processo pode ser extremamente 

vantajosa, pois permite uma análise in situ, rápida e em tempo 

real do processo desde o seu início até ao final, o que não é 

possível de concretizar recorrendo aos processos de 

amostragem e de análise laboratorial convencionais [47]. 

Adicionalmente, quando os métodos de amostragem 

convencionais não são viáveis, devido a questões de segurança 

ou de inacessibilidade, os analisadores do processo também 

podem ser fundamentais na obtenção de informação que não 

é possível obter através de outros meios [18, 24]. 

Em suma, a utilização de PATs durante o 

Desenvolvimento Farmacêutico é essencial para melhorar a 

compreensão do que poderá ser crítico durante o processo de 

fabrico, ou seja, para auxiliar a determinar quais os CPPs e os 

CMAs que poderão ter um impacto direto nos CQAs, e que, 

portanto, devem ser controlados e tornarem-se elementos da 

estratégia de controlo da qualidade a implementar. Desta 

forma, os elementos de um sistema de PATs são fundamentais 

na definição de processos de desenvolvimento e fabrico mais 

eficientes e robustos. 
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3.3.2.  Tecnologias Analíticas em Processo (PATs) no 
Processo de Fabrico de Medicamentos 

A partir da informação adquirida através da 

implementação de PATs durante o Desenvolvimento 

Farmacêutico de um produto, é possível definir e implementar 

estratégias de controlo mais adequadas ao processo de fabrico 

[18, 24]. Assim, o objetivo da implementação de um sistema de 

PATs ao longo do processo de fabrico de medicamentos centra-

se, sobretudo, no controlo do processo, apesar de também 

desempenhar um papel fundamental na otimização do processo 

e na resolução de eventuais desafios operacionais [18, 24].  

Tipicamente, uma CS define os parâmetros a controlar 

durante o processo de fabrico (CQAs do produto intermédio 

ou do produto acabado, por exemplo), respetivos ensaios de 

controlo a realizar, bem como as fases do processo onde estes 

devem ser implementados. Existem vários estudos que 

demonstram que a monitorização e o controlo do processo de 

fabrico em tempo real, podem ser realizados com recurso a 

analisadores de processo, um dos elementos-chave de um 

sistema de PATs (Tabela 2) [18, 24]. Por exemplo, a moagem, 

mistura de pós, secagem, granulação, compressão, revestimento 

e acondicionamento constituem algumas das etapas 

operacionais do processo de fabrico de comprimidos onde a 

aplicação do sistema de PATs pode ser conveniente [24]. 
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Tabela 2. Exemplos da utilização de diferentes analisadores de processo 
durante o processo de fabrico de formas farmacêuticas sólidas. 

OPERAÇÃO 
UNITÁRIA 

ATRIBUTO 
A ANALISAR 

ANALISADORES 
DE PROCESSO 

ANÁLISE REF. 

GRANULAÇÃO Homogeneidade 
Composição 
Doseamento 
Distribuição do tamanho 
de partícula 

NIRS 
Espectroscopia de 
UV-Vis 
FBRM 

In-line [136] 

SECAGEM Teor de humidade 
Tempo de secagem 

NIRS In-line [24] 

PROCESSO DE 
MISTURA 

Mistura 
Distribuição homogénea 
Uniformidade de teor 

NIRS 
Espectroscopia de 
Raman 

In-line [137] 

COMPRESSÃO Identificação 
Doseamento 
Uniformidade de conteúdo 

Espectroscopia de 
Raman 

In-line 
At-line 

[135] 

REVESTIMENTO Espessura do revestimento 
Tempo de revestimento 
Distribuição homogénea 
Coloração 

NIRS 
Espectroscopia de 
UV-Vis 
Espectroscopia de 
Raman 

In-line [123, 
138] 

CARACTERIZAÇÃO Composição 
Morfologia 
Tamanho de partícula 
Uniformidade de conteúdo 

NIRS 
Espectroscopia de 
Raman 

In-line 
On-line 

[24] 

LIOFILIZAÇÃO Teor de humidade NIRS 
Espectroscopia de 
TDLAS 

In-line [131] 

O processo de mistura de pós é uma operação que visa a 

distribuição homogénea de partículas de dois ou mais 

componentes (pós) no seio uns dos outros, sendo, por isso, 

particularmente importante na preparação de fases posteriores 

do processo de fabrico (por exemplo, fase de compressão). 

Esta operação depende das técnicas utilizadas (pré-mistura, 

aparelhos misturadores), e das propriedades da formulação 

(granulometria, percentagem de API na formulação). Para além 
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disso, sendo a mistura de pós uma fase intermédia do processo 

de fabrico, os fenómenos de segregação ou de aglomeração de 

pós devem ser evitados durante o processo de transferência de 

pós para fases posteriores do processo de fabrico. Desta forma, 

a utilização de um sistema de PATs pode ser útil para 

monitorizar e controlar todos os aspetos críticos do processo 

de mistura de pós [123, 133, 134]. De facto, estudos recentes 

demonstraram que a utilização de NIRS durante o processo de 

mistura de pós (por exemplo, em produtos multivitamínicos) 

pode efetivamente ser vantajosa [135]. 

A utilização de analisadores de processo também pode 

ser extremamente útil para monitorizar a etapa de revestimento 

de comprimidos, de modo a assegurar consistentemente a 

obtenção de um revestimento uniforme, e, por conseguinte, a 

assegurar a finalidade para o qual este foi proposto, 

nomeadamente para proteger o API ao nível do estômago, 

mascarar o sabor, cheiro ou coloração desagradáveis, ou 

conferir proteção física ou química ao API [123, 138]. 

A Figura 21 apresenta um exemplo típico de como os 

analisadores de processo podem ser utilizados no decorrer do 

processo de fabrico de comprimidos para monitorizar e 

controlar os CQAs de cada fase do processo. Como ilustrado, 

grande parte dos ensaios convencionais realizados no âmbito do 

controlo da qualidade pode ser substituída pelos analisadores de 

processo. Desta forma, os resultados obtidos através de análises 

realizadas durante o processo de fabrico, com recurso a 

analisadores de processo, podem ser utilizados em detrimento 

dos ensaios de controlo do produto acabado, minimizando 

significativamente o tempo e os custos habitualmente 

necessários [18, 30]. Esta substituição do controlo do produto 
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acabado é denominada por RTRT e é apresentada na norma 

ICH Q8 [139], como capacidade para avaliar e garantir a 

qualidade do produto intermédio e/ou acabado, com base em 

dados adquiridos ao longo do processo de fabrico, em 

detrimento de apenas após todo o processo ter sido concluído 

[15, 40, 104]. Note-se que as análises elementares do IPC 

convencional podem ser utilizadas como RTRT, mas apenas 

quando o seu desenvolvimento é fundamentado em princípios 

científicos atuais e em análises de risco.  

 

Figura 21. Exemplo da aplicabilidade dos analisadores de processo durante o 
processo de fabrico de comprimidos. 
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O conceito de RTRT é indispensável quando se 

estabelece um processo de fabrico contínuo, ou seja, quando 

as matérias-primas são continuamente introduzidas no início 

de um processo e, simultaneamente, ocorre a libertação de lote 

do produto com qualidade demonstrada [15]. O RTRT traduz-

se, assim, num processo de fabrico onde todos os materiais e 

variáveis do processo são mantidos dentro de um processo 

fluxo contínuo, que pode ser controlado através de estratégias 

eficientes, tais como os analisadores de processo. Deste modo, 

o RTRT é um exemplo de um processo que é praticamente 

impossível de implementar adequadamente sem o auxílio de 

um sistema de PATs [24]. 

O RTRT, como elemento da estratégia de controlo e 

substituto dos ensaios convencionais do produto acabado, 

deve ser aprovado pela autoridade regulamentar. A FDA foi 

responsável, em julho de 2015, pela primeira aprovação 

regulamentar de um medicamento inovador obtido através de 

um processo de fabrico contínuo; e, em abril de 2016, aprovou 

a transferência de um medicamento antigo de uma produção 

em lote para um processo de fabrico contínuo [24]. Embora o 

RTRT seja um objetivo, não só para a Indústria Farmacêutica 

como também para as autoridades regulamentares, a sua 

expressão na prática ainda é pouco significativa. No entanto, já 

existem casos de sucesso publicados, sendo que os benefícios 

deste novo processo de fabrico contínuo juntamente com a 

implementação de sistema de PATs constituem a tendência 

futura para o setor farmacêutico [24].  

Em suma, a adoção de um sistema de PATs ao longo de 

um processo de fabrico permite a monitorização e o controlo 

do processo de forma mais aprimorada, diminui o risco de 
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rejeição de lotes, minimiza o risco de ocorrência de problemas 

operacionais e, para além disso, permite a realização dos RTRT. 

Consequentemente, um processo de fabrico conduzido 

mediante um sistema de PATS está associado a uma maior 

eficiência, redução de custos e a um maior rendimento [24].  

3.4.  Oportunidades da implementação de 
Tecnologias Analíticas em Processo (PATs) na 
Indústria Farmacêutica  

O principal objetivo decorrente da utilização de sistemas 

de PATs na Indústria Farmacêutica é aumentar a compreensão 

do processo de fabrico através da sua monitorização e do 

controlo em tempo-real [18, 24]. A Figura 22 resume alguns 

dos elementos mais significativos a considerar para garantir a 

correta implementação de um sistema de PATs.  

A implementação de um sistema de PATs oferece, por 

isso, um vasto leque de vantagens (Figura 23) [18, 24, 47]. 

Todavia, a utilização de um sistema de PATs para tomar 

decisões relacionadas com a qualidade, tanto do produto 

como do respetivo processo de fabrico, necessita de 

aprovação por parte da autoridade regulamentar competente 

[18]. A implementação de um sistema de PATs permite 

diminuir o tempo e os custos de produção, aumentando a 

eficiência operacional. Por exemplo, a utilização de 

analisadores de processo diminui o tempo de colheita e de 

análise de amostras, acelerando o processo de fabrico. Além 

disso, a utilização de um sistema de PATs possibilita o RTRT, 

contribuindo para um funcionamento estável do processo de 

fabrico, redução de desperdícios, aumento da rentabilidade, e 

um elevado grau de automatização, que, por sua vez, permite 

diminuir o erro associado ao operador [18, 24].  
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Figura 22. Elementos a considerar durante a implementação de Tecnologias 
Analíticas em Processo (PATs) objetivando melhorar a compreensão e o 
controlo do processo de fabrico. 

A monitorização e a utilização contínua de métodos de 

controlo de todo o processo de fabrico podem, por outro 

lado, facilitar a implementação de ações corretivas e uma 

melhoria contínua da qualidade. Para além disso, a 

possibilidade de análise de várias propriedades em simultâneo 

permite diminuir a variabilidade do produto, garantindo de 

forma consistente a obtenção de lotes conformes. 
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Figura 23. Vantagens decorrentes da utilização de Tecnologias Analíticas em 
Processo (PATs) ao longo do processo de fabrico de medicamentos. 

Para além do impacto positivo nas áreas de assuntos 

regulamentares do medicamento, e da investigação e 

desenvolvimento, a implementação de um sistema de PATs 

pode ser benéfica em termos de saúde e segurança, visto que a 

menor exposição dos operadores a substâncias tóxicas traduz-

se num aumento da segurança [140]. Por último, a redução 

dos resíduos produzidos nas fases de processamento e de 

acondicionamento, e a monitorização do ambiente 
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circundante às instalações em tempo real, asseguram que o 

processo de fabrico é conduzido em condições específicas 

para alcançar todas as vantagens mencionadas [105]. 

De modo a facilitar uma implementação bem sucedida de 

um sistema de PATs e usufruir de todas as suas vantagens é 

importante, inicialmente, definir o objetivo pretendido para 

esta implementação e escolher adequadamente a métodos 

instrumentais a utilizar na monitorização do processo [18, 24]. 

Adicionalmente, é fundamental compreender os diversos 

aspetos do processo aos quais se irão aplicar os métodos 

instrumentais selecionados, nomeadamente a sua dinâmica, as 

fases que inclui, o tipo de método utilizado, entre outros [18, 

24] Só desta forma é possível realizar adequadamente a 

monitorização do processo e aplicar os métodos instrumentais 

de extração da informação analítica, de modo a melhorar 

compreensão e o controlo do processo, através de uma 

abordagem holística, e da implementação de ações de melhoria 

ao longo de todo o processo, onde a filosofia “ (pensar 

globalmente e agir localmente” prevalece [18, 24]. 

Adicionalmente, dispor de uma equipa multidisciplinar, evoluir 

gradualmente, e primar por um modelo de gestão com 

benefícios partilhados entre quem desenvolve o sistema de 

PATs e quem dele beneficia, são medidas essenciais para 

tornar sustentável a introdução deste novo paradigma no setor 

farmacêutico, e ser possível usufruir de todas as vantagens que 

esta abordagem inovadora pode proporcionar [18, 24]. 
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4. POSSÍVEL INTERLIGAÇÃO ENTRE 
QUALITY BY DESIGN (QBD) E 

TECNOLOGIAS ANALÍTICAS EM 
PROCESSO (PATS) 

Durante o ciclo de vida de um produto produzido sob a 

abordagem de QbD, existe continuamente um duplo foco 

sobre o produto e o respetivo processo de fabrico [15]. Os 

sistemas de PATs, por sua vez, estão mais direcionados para 

todo o processo de fabrico, e não para uma etapa ou 

propriedade específicas do processo ou dos materiais em 

processamento (Figura 24) [18]. 

 
Figura 24. Interligação entre Quality by Design (QbD) e Tecnologias Analíticas em 
Processo (PATs). Sob a abordagem QbD, as PATs devem ser utilizadas durante o 
Desenvolvimento Farmacêutico após a determinação dos Atributos Críticos de 
Qualidade (CQAs). Adicionalmente, as PAT devem ser utilizadas durante o 
processo de fabrico de medicamentos, particularmente durante o controlo de 
qualidade. 
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De um modo geral, a implementação da abordagem QbD 

no desenvolvimento e produção traduz-se num aumento da 

robustez e da produtividade, aumento da qualidade do produto, 

através da obtenção de atributos mais consistentes e de maior 

flexibilidade no processo [5, 44]. A implementação de um 

sistema de PATs permite aumentar a compreensão do 

processo, oferecendo assim várias vantagens, tais como a 

possibilidade de RTRT, a implementação de ações corretivas, 

diminuição da variabilidade do produto, prevenção da rejeição 

de lotes, minimização da preparação das amostras, 

oportunidade de analisar várias propriedades em simultâneo, e 

redução do erro através da automatização dos processos de 

controlo [44, 47]. 

Quando as abordagens de QbD e de PATs são utilizadas 

concomitantemente durante o Desenvolvimento 

Farmacêutico, o processo de fabrico desenvolvido e respetiva 

estratégia de controlo da qualidade caracterizam-se por uma 

robustez significativamente superior em comparação com uma 

abordagem de desenvolvimento convencional. Desta forma, 

pode-se considerar que um sistema de PATs desempenha o 

papel de “caixa de ferramentas” da abordagem QbD, e, 

portanto, atua como um facilitador da compreensão do 

processo, definindo uma estratégia de controlo e promovendo 

a melhoria contínua ao longo de todo o ciclo de vida do 

produto [110, 141-143]. 

A abordagem de QbD juntamente com o sistema de PATS 

iniciaram, conjuntamente, uma mudança de realidade tanto para 

a Indústria Farmacêutica como para as autoridades 

regulamentares familiarizadas com decisões sobre a qualidade 

baseadas apenas no controlo da qualidade do produto acabado. 

Atualmente, o interesse na implementação de QbD e do 
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sistema de PATs na Indústria Farmacêutica está a aumentar 

devido ao interesse crescente da academia em estudar estas 

temáticas, casos de sucesso divulgados, benefícios decorrentes 

da adoção de equipamentos mais rentáveis, vantagens da 

mudança para um processo de fabrico contínuo (que não pode 

ser implementado sem QbD e as PATs). Para além disso, as 

autoridades regulamentares têm encorajado ativamente a 

adoção de abordagens inovadoras como o QbD e as PATs, 

visto que não só permitem alcançar um maior nível de 

compreensão do processo de fabrico e desenvolvimento de 

medicamentos, como também realizar um controlo e qualidade 

mais eficaz e economicamente profícuo [24, 110, 141-143]. 

Por exemplo, em Portugal, algumas empresas do setor 

farmacêutico de referência conhecidas pela sua atitude 

proativa manifestaram interesse nas áreas de QbD e das PATs 

desde 2002. Em 2004, pelo menos duas empresas 

farmacêuticas constituíram equipas para desempenhar funções 

nas áreas de QbD e do sistema de PATs, e, para além disso, 

para se reunirem com o a Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed) 

regularmente. O próprio Infarmed, desde cedo (2006, 2009, 

2012), apoiou iniciativas de divulgação destas áreas, tendo, 

inclusive, em 2009, apresentado uma equipa destinada à 

inspeção e análise de atividades realizadas no âmbito da 

abordagem QbD e da utilização de PATS. Em 2011, a 

farmacêutica portuguesa Hovione®, líder nas áreas das PATs 

e de QbD em Portugal, submeteu com sucesso uma Pre-

Approval Inspection pela FDA para a implementação integral da 

abordagem QbD, bem como de um sistema de PATs, no seu 

processo industrial [144]. 
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5. CONCLUSÃO 

No contexto atual, onde as realidades económica e política 

criam constantemente novos desafios para a Indústria 

Farmacêutica, e considerando a ambição tanto da indústria 

como das autoridades regulamentares de introduzir no 

mercado medicamentos de qualidade, torna-se imperativo, 

para os fabricantes, a adoção de estratégias inovadoras de 

modo a garantir o acesso a medicamentos com a melhor 

qualidade possível, e, simultaneamente, maximizar a eficiência 

dos seus processos operacionais. A implementação de um 

sistema de PATs, através da implementação de uma 

abordagem de QbD, surge como uma oportunidade para a 

Indústria Farmacêutica redesenhar a sua estratégia 

operacional, de modo a produzir medicamentos dotados de 

um grau de qualidade ímpar, e, em simultâneo, minimizar o 

tempo e os custos do seu desenvolvimento e do processo de 

fabrico.  

As PATs constituem um sistema complexo, cuja 

implementação requer a utilização de várias ferramentas de 

modo a permitir uma melhor compreensão, controlo e 

monitorização do processo, e das propriedades relacionadas 

com todo ciclo de vida do produto. Dentro da panóplia de 

técnicas utilizadas no âmbito da adoção de um sistema de 

PATs, destacam-se os analisadores de processo, sendo a NIRS 

a metodologia analítica mais utilizada. Embora as indústrias do 

setor farmacêutico tendam optar pela utilização de técnicas 

convencionais, o facto das Farmacopeias Europeia e 

Americana apresentarem informação sobre a NIRS, 

explicando o seu princípio e fundamentando a adequabilidade 
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para a monitorização e controlo durante a produção de 

medicamentos, tem incentivado várias indústrias a adotar esta 

técnica analítica. Neste contexto, a mudança de um processo 

de fabrico tradicional para um processo orientado por um 

sistema de PATs permite um controlo da qualidade ao longo 

de todo o processo de fabrico, e, por conseguinte, uma 

construção da qualidade ao longo de todo o ciclo de vida do 

produto. Consequentemente, a robustez e a eficiência do 

processo, bem como a qualidade, são expressivamente 

aumentadas, podendo ocorrer a libertação de lotes em tempo 

real. Adicionalmente, o sistema de PATs pode melhorar a 

comunicação entre a indústria e as autoridades regulamentares, 

proporcionando uma flexibilidade superior durante períodos 

de avaliação regulamentares, e ainda uma diminuição da 

necessidade de alterações pós-aprovação. Desta forma, a 

implementação global do sistema de PATs no setor 

farmacêutico, seria fundamental para alcançar uma situação 

vantajosa para todos os stakeholders, nomeadamente para os 

pacientes, a Indústria Farmacêutica e as autoridades 

regulamentares.  

Embora o sistema de PATs e a sua implementação 

apresentem uma complexidade inerente, o número de 

Indústrias Farmacêuticas a adotar esta abordagem está ainda 

em crescimento. O objetivo primordial é que, no futuro, todas 

as Indústrias Farmacêuticas adotem processos de fabrico de 

medicamentos e de produtos biológicos suportados em 

abordagens inovadoras como o QbD e as PATs, que 

proporcionem a transição de um processo de fabrico 

convencional fundamentado no QbT para um processo em 

que a procura de uma melhoria contínua vigore. De facto, a 
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implementação tanto da abordagem QbD como do sistema de 

PATs na Indústria Farmacêutica é uma missão demorada que 

decorre há mais de uma década. A FDA foi pioneira na 

apresentação dos conceitos de QbD e das PATs ao setor 

farmacêutico; enquanto a EMA tem demonstrado uma menor 

aceitação das submissões baseadas na abordagem QbD e na 

implementação de PATs, apesar de recomendar a adoção 

destas abordagens inovadoras. Em suma, é expectável que a 

metodologia holística de QbD e o novo paradigma do 

controlo da qualidade das PATs sejam amplamente 

implementados no setor farmacêutico, passando a estratégia 

de QbT a ser considerada obsoleta a curto prazo. 
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