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RESUMO 
 

O Guia Q14 do ICH surge com o propósito de revisar o guia Q2 (R1) e complementar os guias 

Q8(R2) a Q12, visando adotar os princípios do QbD (Quality by Design) e aplicar no 

desenvolvimento e validação de métodos analíticos, denominado AQbD (Analytical Quality by 

Design).  Essa ferramenta ao contrário do desenvolvimento de métodos clássico, adota uma 

abordagem baseada em análise de riscos que gera uma maior compreensão do procedimento 

analítico e pode criar a base para uma ciência mais sólida e eficiente, pois permite a melhoria 

contínua ao longo do ciclo de vida do produto e do método analítico, promovendo o 

desenvolvimento de métodos mais robustos. Além disso, sua implementação visa reduzir 

resultados fora da especificação, melhorar o desempenho do processo e obter maior 

flexibilidade regulatória pois permite operar dentro de uma região extremamente confiável e 

robusta, conhecida como MODR (Method Operable Design Region). A MODR estabelece 

controles de método significativos uma vez que qualquer alteração dentro dessa região não 

configura uma alteração de método. Sendo assim, foi desenvolvido um método analítico por 

AQbD capaz de determinar o teor do produto Succinato de Solifenacina 10 mg. O Succinato de 

Solifenacina é comercializado sob a forma de comprimido revestido e está disponível nas 

dosagens de 5 mg e 10 mg. Ele é indicado para o alívio dos sintomas de frequência urinária, 

incontinência urinária ou urgência associados com uma bexiga hiperativa, pois atua como um 

antagonista competitivo dos receptores muscarínicos com seletividade maior para a bexiga 

urinária que para as glândulas salivares in vivo. Receptores muscarínicos têm um papel 

importante em várias funções principais mediadas colinergicamente, incluindo contrações da 

musculatura lisa da bexiga urinária e estimulação da secreção salivar. Para a primeira etapa dos 

experimentos, foi realizada uma triagem utilizando o delineamento de Plackett-Burman com 8 

fatores e 12 experimentos. Seguiu-se para a otimização com o delineamento de composto 

central com 3 fatores e 20 experimentos. As condições definidas como ideais foram: coluna 

cromatográfica Eclipse XDB C18 (150 mm x 4,6 mm x 5 µm) usando a técnica de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em fase reversa, com eluição isocrática e fase 

móvel composta por solução de fosfato de sódio monobásico 20 mM contendo 0,1% 

Trietilamina em pH 3,0 ± 0,1 ajustado com ácido fosfórico 85% : Acetonitrila (76:24), detecção 

em 225 nm, vazão de 1,3 mL/min e volume de injeção de 10 µL. Após a definição do método, 

foi realizada uma análise de risco e com base nos resultados, foi proposto a melhoria contínua 

possibilitando identificar e prevenir as possíveis falhas do método analítico. O método analítico 

é confiável e permite quantificar o ativo Succinato de Solifenacina em produto acabado com 

seletividade adequada. 

 
 
 

Palavras-chave: Planejamento de Experimentos (DoE). Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência. Succinato de Solifenacina. Análise de Risco. Melhoria Contínua. 



ABSTRACT 
 

ICH Guide Q14 appears with the purpose of revising guide Q2 (R1) and complementing guides 

Q8 (R2) to Q12, adopting the principles of QbD (Quality by Design) and applying in the 

development and validation of analytical methods, called AQbD (Analytical Quality by 

Design). This tool, unlike classical method development, adopts an approach based on risk 

analysis that generates a greater understanding of the analytical procedure and creates a basis 

for a more solid and efficient science, as it allows continuous improvement throughout the 

product and analytical method’s lifecycles, promoting the development of more robust 

methods. In addition, its implementation aims to reduce results out of specification, improve 

process performance and obtain greater regulatory flexibility as it allows operating within an 

extremely reliable and robust region, known as MODR (Method Operable Design Region). The 

MODR establishes significant method controls since any change within that region does not 

constitute a method change. Therefore, an analytical method capable of determining the content 

of the product Solifenacin Succinate 10 mg was developed by AQbD. Solifenacin Succinate is 

commercialized as a coated tablet and is available in dosages of 5 mg and 10 mg. It is indicated 

for the relief of symptoms of urinary frequency, urinary incontinence, or urgency associated 

with an overactive bladder, as it acts as a specific muscarinic receptor antagonist with greater 

selectivity for the urinary bladder than for the salivary glands in vivo. Muscarinic receptors play 

an important role in several major cholinergically mediated functions, including urinary bladder 

smooth muscle contractions and stimulation of salivary secretion. For the first stage of the 

experiments, a screening was performed using the Plackett-Burman design with 8 factors and 

12 experiments. This was followed by optimization with the central composite design with 3 

factors and 20 experiments. The conditions defined as ideal were: Eclipse XDB C18 

chromatographic column (150 mm x 4.6 mm x 5 µm) using high performance liquid 

chromatography (HPLC) in reversed phase technique, with isocratic elution and mobile phase 

composed of monobasic sodium phosphate solution 20 mM containing 0.1% Triethylamine at 

pH 3.0 ± 0.1 adjusted with 85% phosphoric acid: Acetonitrile (76:24), detection at 225 nm, 

flow rate of 1.3 mL/min and injection volume of 10 µL. After defining the method, a risk 

analysis was carried out and based on the results, continuous improvement was proposed, 

allowing to identify and prevent possible failures of the analytical method. The analytical 

method is reliable and allows to quantify the Solifenacin Succinate asset in a finished product 

with adequate selectivity. 

 
 
 
 
 

Keywords: Design of Experiments (DoE). High Performance Liquid Chromatography. 

Solifenacin Succinate. Risk analysis. Continuous Improvement. 
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1. Introdução 
 

O termo Quality by Design (QbD), em português: qualidade baseada no projeto, foi 

primeiramente utilizado pelo renomado engenheiro Joseph Moses Juran fundamentado na 

premissa de que qualidade não deve ser testada, e sim, planejada e construída. Segundo ele, os 

problemas na qualidade de um produto estavam relacionados à forma que esse foi 

desenvolvido1.  Sendo assim, o QbD tornou-se a resposta para compreender que, para um 

processo ou um método ser considerado robusto, confiável e viável, é necessário seguir uma 

metodologia racional2.  A utilização da ferramenta confere um maior controle das variáveis 

sistemáticas envolvidas no processo, onde é possível maximizar a probabilidade de o produto 

final lograr êxito em sua qualidade e especificação1. Além disso, facilita o trabalho de revisão 

das solicitações de registro pelas agências regulatórias, uma vez que comprova, de forma 

estruturada, os pontos que oferecem risco à qualidade do produto3.  

O QbD, conforme definido no guia do ICH Q8 (R2), é uma abordagem sistemática para 

o desenvolvimento farmacêutico, começando com objetivos predefinidos, que enfatiza a 

compreensão do produto e do processo4. Trata-se de uma ferramenta com experimentos 

multivariados cujo processo de manufatura torna-se flexível e ajustável dentro do espaço do 

projeto permitindo a melhoria contínua e o gerenciamento do ciclo de vida do produto. O 

processo de controle utiliza tecnologias analíticas de processo para prever comportamentos em 

tempo real 4. A implementação do conceito de QbD constitui uma ferramenta promissora para 

a produção farmacêutica, pois permite a produção de medicamentos por meio da previsão de 

riscos, ampliando a possibilidade de assegurar produtos com eficácia, segurança e qualidade 

aliado à redução de custos3. Até o momento, a indústria tem se concentrado nas atividades de 

desenvolvimento de produtos com pouca ênfase na definição de ferramentas para o químico 

analítico. O desenvolvimento de métodos analíticos apropriados é, no entanto, fundamental 

para estabelecer o controle do produto e do processo em uma abordagem de desenvolvimento 

tradicional ou QbD5. 

O Guia Q14 do ICH surge com o propósito de revisar o guia Q2 (R1) e complementar 

os guias Q8(R2) a Q12, visando adotar os princípios do QbD e aplicar no desenvolvimento e 

validação de métodos analíticos, denominado Analytical Quality by Design (AQbD), traduzida 

para o português como qualidade pelo design analítico. A utilização de tal ferramenta, assim 

como o próprio QbD, permite a melhoria contínua ao longo do ciclo de vida do produto e do 

método analítico, promovendo o desenvolvimento de métodos mais robustos. Além disso, sua 

implementação visa reduzir resultados fora da especificação, melhorar o desempenho do 
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processo e obter maior flexibilidade regulatória6, 7, 8. As diretrizes do ICH Q8 (R2) não discutem 

o desenvolvimento do método analítico em correlação ao espaço de design; no entanto, entende-

se que o conceito pode ser aplicado ao design analítico, na melhoria contínua e compreensão 

do método7, 9 

 A utilização da clássica aplicação One-factor-at-a-time (OFAT), em português: um 

fator de cada vez, também conhecida como one-variable-at-a-time (OvaaT), em português: uma 

variável de cada vez, ainda é muito presente nos desenvolvimentos de método atuais, seu 

princípio está baseado na execução dos testes variando um fator de cada vez, não levando em 

consideração as interações entre os fatores3, 14. Uma alternativa superior que confere um menor 

número de experimentos, esforço e recursos permitindo variar múltiplos fatores 

simultaneamente, é o Design of Experiments (DoE), em português: Planejamento de 

Experimentos. Ele é utilizado para determinar as relações entre fatores que afetam uma ou mais 

respostas através de modelos matemáticos conhecidos15. Dessa forma, é possível alcançar 

condições analíticas ideais considerando a interação das variáveis mais relevantes. 

 Para a otimização e desenvolvimento do projeto, foi escolhido o produto acabado 

Succinato de Solifenacina. A Solifenacina é um antagonista competitivo dos receptores 

muscarínicos com seletividade maior para a bexiga urinária que para as glândulas salivares in 

vivo. Receptores muscarínicos têm um papel importante em várias funções principais mediadas 

colinergicamente, incluindo contrações da musculatura lisa da bexiga urinária e estimulação da 

secreção salivar16. Metodologias analíticas anteriores disponíveis na literatura serão revisadas 

para desenvolver um método por AQbD mais robusto e confiável, permitindo quantificar o 

ativo Succinato de Solifenacina em produto acabado com precisão, exatidão e seletividade 

adequada. 

 

2. Revisão Bibliográfica  
 

2.1 Propriedades Físico-químicas 
 

O Succinato de Solifenacina possui nome IUPAC  (1R, 3R, 4s) -1-azabiciclo [2.2.2] 

octan-3-il (1S)-1-fenil-1,2,3,4-tetra-hidroisoquinolina-2-carboxilato ácido butanodióico, possui 

massa molecular de 480,6 g/mol, fórmula molecular C27H32N2O6 e sua estrutura química 

ionizada pode ser representada pela Figura 117. 
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Figura 1– Estrutura química do Succinato de Solifenacina 

 
Fonte: Adaptado de ChemSpider – Estrutura Química Succinato de Solifenacina18 

 

O Succinato de Solifenacina possui solubilidade em solventes como água, ácido acético 

glacial, dimetilsulfóxido e metanol16. O pKa é de aproximadamente 8,88 e possui LogP de 3,961 

conferindo uma maior solubilidade em solventes orgânicos17. A Figura 2 esboça a solubilidade 

do Succinato de Solifenacina em função do pH, demonstrando que em pH abaixo de 4,6 o ativo 

é altamente solúvel (480,56 mg/mL). Em pH 4,6, o pH vai ser menor que o pKa e, portanto, a 

molécula existe na forma predominantemente protonada (HA), logo a solubilidade aumenta. 

 

Figura 2– Solubilidade do Succinato de Solifenacina em função do pH (mg/mL). 

 
Fonte: Adaptado de Chemicalize17 

 

2.2 Parâmetros e ajuste de métodos por cromatografia líquida 
 
 O capítulo 621 da Farmacopeia Americana (USP) discorre sobre os tipos de 

cromatografia líquida utilizados na maioria das análises laboratoriais do mundo para a análise 

de medicamentos. A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), por definição, é a 

separação baseada na interação entre uma fase estacionária sólida e uma fase móvel líquida19. 

Para a CLAE, existem alguns parâmetros que são de extrema importância avaliar em um 

cromatograma, são eles: i) tempo de retenção (Tr) é o tempo decorrido entre a injeção da 
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amostra e a máxima detecção (ápice do pico cromatográfico) referente ao analito eluído; ii) 

tempo morto (Tm) indica o tempo dispendido pelas moléculas da fase móvel ou algum analito 

que não possui afinidade pela fase estacionária a eluir pela coluna e serem detectados. iii) O 

número de pratos teóricos (N) é a razão entre o comprimento da coluna (L) e a altura para se 

obter um prato teórico (H). A eficiência cromatográfica, avaliada através de N, é comprovada 

através de cálculos matemáticos, se a coluna possui capacidade adequada de equilíbrio entre a 

fase móvel e a fase estacionária, porém o N dependerá do composto escolhido e das condições 

analíticas (largura e diâmetro da coluna) e experimentais, uma vez que o tempo de retenção e a 

largura variam para cada composto. A equação de Van Deemter é a somatória de fatores 

(representados por A, B, C) que podem variar a altura correspondente a um prato teórico (H), 

onde A: é a magnitude do alargamento de pico devido à dispersão por caminhos múltiplos, B: 

difusão longitudinal, e C: transferência de massa ao longo da coluna; iv) Resolução (Rs) avalia 

a separação dos componentes em uma mistura; v) Fator de capacidade (k’) é definido como a 

relação do tempo da substância na fase estacionária e na fase móvel; vi) Assimetria (As), 

também conhecida como fator de cauda, indica o quão simétrico o pico obtido no cromatograma 

é, sendo 1, o valor de picos perfeitamente simétricos19, 20, 21.  

A forma de avaliar se o sistema está adequado para a finalidade que se destina é através 

da utilização do system suitability, também conhecido como adequação do sistema. Os testes 

baseiam-se no conceito de que os equipamentos, operações analíticas e amostras analisadas 

constituam um sistema integral que pode ser avaliado como tal19. Os fatores que podem afetar 

o comportamento cromatográfico incluem: composição da fase móvel, força iônica, 

temperatura, pH, vazão, dimensões, temperatura e pressão da coluna; características intrínsecas 

da fase estacionária, entre outros. Sendo assim, monitorar alguns parâmetros torna-se 

fundamental para garantir que a análise ocorrerá de forma completa. Um exemplo, é definir um 

valor de pratos teóricos da coluna, visando garantir eficiência, e uma resolução mínima entre 

compostos que possam eluir próximos um do outro. As injeções de padrão externo utilizadas 

para elaboração da curva de calibração também são utilizadas para verificar se os requisitos de 

precisão foram atingidos. A menos que especificado de outra forma na referência da 

monografia, cinco injeções do padrão são usadas para calcular o desvio padrão relativo (DPR), 

se o requisito for ≤ 2,0% e seis injeções se o requisito for > 2,0%19. 

A especificação de parâmetros definitivos em uma monografia não impede o uso de 

outras condições operacionais adequadas. No entanto, as condições analíticas devem ser 

verificadas em seu estado de validação, considerando as formulações objeto de análise, pois 

podem existir circunstâncias em que se torne necessária a realização de ajustes e modificações, 
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visando adequá-las às necessidades específicas20. Ajustes nos sistemas cromatográficos 

realizados a fim de cumprir os requisitos de adequação do sistema não devem ser feitos para 

compensar a falha da coluna ou mau funcionamento do sistema. Ajustes são permitidos apenas 

quando padrões adequados (incluindo Substâncias Químicas de Referência) estão disponíveis 

para todos os compostos usados no teste de adequação e os ajustes ou alterações da coluna 

proporcionem um cromatograma que atenda a todos os requisitos de adequação do sistema 

especificados no procedimento oficial19,20,21. 

Se ajustes das condições operacionais forem necessários para atender aos requisitos de 

adequação do sistema, cada um dos itens descritos na Tabela 1 apresenta a variação máxima 

que pode ser considerada, a menos que indicado de outra forma na monografia. Em nenhum 

caso é permitido modificação no comprimento de onda do detector, mudanças na composição 

qualitativa da fase móvel, aumento no tamanho da partícula nem do volume de injeção19, 20. 

Usar uma coluna de CLAE com dimensões diferentes das prescritas no procedimento oficial 

(comprimento diferente, química interna, diâmetro ou tamanho de partícula) será considerado 

uma modificação do método e exigirá uma validação completa. Existe uma exceção que permite 

a substituição da coluna especificada no método apenas quando há alteração no empacotamento 

da coluna, desde que a composição química permaneça a mesma. Ajustes na composição da 

fase móvel em modo gradiente de eluição pode causar mudanças na seletividade e não são 

recomendados19,20.  

 

Tabela 1  – Limites máximos aceitáveis em parâmetros cromatográficos 

Parâmetro Limites Aceitáveis 

Vazão ± 50% 

Temperatura ± 10ºC; sem exceder 60ºC 

pH ± 0,2 unidades 

Concentração de sal em um tampão ± 10% 

Composição da fase móvel 
±30% relativo ou ±2% absoluto, de componente 
minoritário (o que for maior). Em nenhum caso 

poderá superar os 10% absoluto. 

Fonte: O próprio autor, com informações extraídas de General Chapter 621 – Chromatography, United States 

Pharmacopeia19 e Farmacopeia Brasileira, volume 1. 6ª Ed20 
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2.3 Métodos analíticos para determinação de Succinato de Solifenacina 
 
 Foi realizado um levantamento bibliográfico buscando teses e artigos científicos 

realizados no período de 2012 a 2020 que utilizaram a técnica de cromatografia líquida para 

quantificar e identificar o Succinato de Solifenacina, sendo encontradas algumas metodologias 

conforme demonstradas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Parâmetros utilizados para quantificação do teor de Succinato de Solifenacina 

encontrados em literatura 

Parâmetro Método referência 122 Método referência 223 

Coluna 
InertsilODS 3V C18  

(150 mm x 4,6 mm x 5 μm) 
Eclipse XDB-C18  

(150 mm x 4,6 mm x 5μm) 

Comprimento  
de onda (nm) 

220 225 

Condição Gradiente Isocrática 

Diluente Fase móvel 20:80 (%v/v) Metanol 

Fase móvel 
A: Tampão fosfato  

pH 3,5 ± 0,05  
B: Metanol 

 Tampão fosfato 20mM  
pH 3,0, Acetonitrila 70:30 (%v/v) 

e 
Trietilamina (0,2%) 

Vazão (mL/min) 1,5  1  

Temperatura Ambiente Ambiente 

Tempo de corrida 
(min) 

16  15  

Volume de Injeção 
(µL) 

10 20 

Tempo de retenção 
(min)  

5,12  10,95  

Fonte: O próprio autor, com informações extraídas de Analytical Method Development and Validation of 

Solifenacin in Pharmaceutical Dosage Forms by RP-HPLC22 e Rp-Hplc Method For The Estimation Of 

Tamsulosin And Solifenacin In Bulk And Its Dosage Forms23  
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Tabela 2 - (Continuação) - Parâmetros utilizados para quantificação do teor de Succinato de 

Solifenacina encontrados em literatura 

Parâmetro Método referência 324 Método referência 425 

Coluna 
X Terra RP-18  

(250 mm x 4.6 mm x 5 μm) 
Capcell Pak C18 MG  

(150 mm × 4.6 mm x 5 µm) 

Comprimento  
de onda (nm) 

200 225 

Condição Isocrática Gradiente 

Diluente Fase móvel Acetonitrila e água 50:50 (%v/v) 

Fase móvel 
Ácido pentanossulfônico sal 

sódico 0,05 M pH 3,0 ± 0,05 e  
Acetonitrila 50:50 (%v/v) 

A: Tampão fosfato 20 mM  
pH 6.6 ± 0,05 e Trietilamina (0,5%) 

B: Acetonitrila 90% 

Vazão (mL/min) 1 0,9 

Temperatura Ambiente 30°C 

Tempo de corrida 
(min) 

15  45 

Volume de Injeção 
(µL) 

20 10 

Tempo de retenção 
(min)  

4,10  18,61  

Fonte: O próprio autor, com informações extraídas de Liquid Chromatographic Determination of Solifenacin 

Succinate, Flavoxate Hydrochloride and Tolterodine Tartrate in Bulk Drugs and Their Pharmaceutical Dosage 

Forms24 e Stability Indicating HPLC Method for Quantification of Solifenacin Succinate & Tamsulosin 

Hydrochloride along with Its Impurities in Tablet Dosage Form25 

 

 Os quatro métodos encontrados para determinação do Succinato de Solifenacina não 

foram desenvolvidos através da metodologia AQbD. Para o desenvolvimento do método 1, foi 

realizado uma pesquisa bibliográfica a fim de promover um método mais otimizado. Foram 

realizados diversos testes com diferentes proporções de tampão fosfato, com pH variado, 

metanol e acetonitrila na fase móvel. A fase móvel de fosfato de potássio monobásico pH 3,5 

contendo 0,1% de trietilamina (para ajuste até pH 3,5) e metanol na condição de gradiente 

resultou em um pico bem resolvido e simétrico para Solifenacina, obtendo eficiência 

cromatográfica de 6.984 pratos teóricos e 1,3 de fator de cauda22. 

 No método 2, o objetivo inicial era promover a separação completa da Solifenacina 

(logP = 3.96) e Tansulosina (logP = 2.04), como ambos são pouco solúveis em solução aquosa 
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e livremente solúveis em metanol, os compostos foram testados em uma fase móvel reversa 

contendo 20 mM de tampão fosfato, metanol e trietilamina como modificador orgânico e o pH 

foi ajustado para 6,5 com ácido fosfórico. Houve separação, porém não houve simetria 

adequada, resultando em um fator de cauda maior que 1,5. O efeito do pH e a composição da 

fase móvel foram reavaliados e, em pH 3,0, houve melhora na forma do pico, porém a eficiência 

foi ligeiramente afetada, reduzindo o número de pratos teóricos. A substituição de metanol por 

acetonitrila promoveu maior eficiência e resolução. Houve melhoria no fator de cauda quando 

a concentração do modificador trietilamina aumentou de 0,01% para 0,2%23. 

 Não foi relatado pelo autor quaisquer intercorrências relacionadas ao desenvolvimento 

do método 3. Há apenas uma consideração quanto a proporção de fase móvel, uma vez que 50% 

de ácido pentanossulfônico pH 3,0 e 50% de acetonitrila permitiu picos bem resolvidos, 

eficiência cromatográfica de 8.297 pratos teóricos e 1,2 de fator de cauda para a Solifenacina24. 

 O principal objetivo do método 4 foi obter a separação de impurezas, e os produtos de 

degradação gerados durante estudos de estresse do analito durante a seletividade. Os formatos 

dos picos de algumas impurezas não foram adequados, houve comprometimento da resolução 

entre algumas delas, ocorrendo a coeluição. Foram testadas colunas diferentes, porém a 

resolução encontrada foi inferior a 2,0 entre às impurezas. Foram realizados alguns testes 

utilizando a trietilamina como aditivo na fase móvel para minimizar a disponibilidade de 

grupamentos silanóis presentes na fase estacionária e, assim, diminuir a interação do analito 

com os silanóis. Ao reduzir o pH para 3,0, houve comprometimento na simetria do pico de 

algumas impurezas, sendo resolvido ao aumentar o pH da fase móvel para 6,6. Para melhorar a 

questão da coeluição, foi alterado o tempo de gradiente, tornando às impurezas bem resolvidas 

e o método adequado para sua finalidade25.  
 

2.4 O conceito de AQbD 
 

O guia do ICH (Q10) define que os métodos analíticos são parte fundamental da 

estratégia de controle. Assim, a implementação de QbD analítico no processo de manufatura 

como estratégia de controle garantirá desempenho e qualidade do produto predeterminados26. 

Na verdade, AQbD é um paradigma baseado na ciência e no risco para o desenvolvimento do 

método analítico, responsável por compreender as particularidades do ATP e, assim, controlar 

os parâmetros que afetam o AMPC visando alcançar o máximo de aprimoramento, tornando o 

método robusto, e garantindo maior flexibilidade regulatória, promovendo a melhoria 

contínua27. O principal objetivo do AQbD é identificar o MODR (Região Operacional do 
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Método, do inglês Operable Design Region), descrito no item 2.4.3, dentro de critérios de 

adequação de sistema significativos e gerenciamento de ciclo de vida contínuo. O perfil 

desejado de MODR visa reduzir a obtenção de resultados fora de tendência e especificação. Ele 

é baseado em experimentos multivariados sistemáticos através de uma triagem prévia dos 

parâmetros relevantes e otimização, em vez de avaliar parâmetros univariados empíricos e 

típicos denominado um fator por vez (OFAT)9,27. A Tabela 3 faz uma correlação entre o OFAT 

e a abordagem AQbD. 

 

Tabela 3 – Comparativo entre o desenvolvimento de método tradicional e metodologia AQbD 

Abordagem Tradicional (OFAT) Abordagem AQbD 

Inicia com uma abordagem de tentativa e 
erro 

Inicia com a predefinição de objetivos (ATP) 

A performance do método é avaliada durante 
a validação 

Concentra-se no desempenho através do 
estabelecimento do ATP 

Entendimento limitados das variáveis 
analíticas 

Avaliação sistemática dos efeitos 
individuais e interações das variáveis 

A qualidade do método é baseada na 
validação do método 

A qualificação de performance é a garantia 
da qualidade do método 

Verificação e transferência de métodos 
ocorrem de forma independente 

A qualificação de performance e verificação 
são processos contínuos durante o ciclo de 

vida do método 

Sem flexibilidade regulatória para alterações 
das variáveis analíticas 

A operação dentro da MODR não é 
considerada alteração 

Sem possibilidade de otimização Possibilidade de melhoria contínua 

Fonte: O próprio autor. Com informações extraídas de Analytical Quality by Design: A Tool for Regulatory 

Flexibility and Robust Analytics9 

 

2.4.1 Identificação do Perfil Analítico Alvo (ATP) 
 

 A abordagem AQbD começa com a definição do Analytical Target Profile (ATP), em 

português: Perfil Analítico Alvo, onde é identificado a combinação de todos os critérios de 

desempenho necessários para descrever adequadamente o que um método deve determinar, 

permitindo a conclusão correta para ser desenhada em relação às propriedades do método. 

Sendo assim, ele é utilizado para definir e avaliar a adequação de um procedimento analítico na 

fase de desenvolvimento e durante todas as mudanças ao longo do ciclo de vida analítico10. 
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Durante a etapa de ATP, é necessário levar em consideração o tipo da amostra, se o método 

cromatográfico é em fase reversa ou em fase normal, instrumento a ser utilizado, as 

características intrínsecas e extrínsecas da amostra, preparo de padrão e amostras baseado na 

solubilidade e pKa do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) e qual a aplicação do método (teste 

de teor, uniformidade, produto de degradação, entre outros)11. 

É nessa etapa onde ocorre a pesquisa bibliográfica para fundamentar o conhecimento 

prévio das propriedades da molécula que será quantificada, possíveis produtos de degradação e 

impurezas conhecidas e desconhecidas. Dentro desse perfil, também é avaliada as 

características de performance do método, como: precisão, exatidão, limite de quantificação, 

entre outros. Esses devem ser avaliados para que haja uma garantia de que o método é aplicável 

para a finalidade que se destina5. A Tabela 4 ilustra a aplicação alvo do ATP para IFA (Insumo 

Farmacêutico ativo) ou Produto acabado. 

 

Tabela 4 – Elementos avaliados durante o ATP 

Elementos do ATP Alvo Justificativa 

Amostra IFA ou Produto Acabado 
Como a molécula na amostra será 

quantificada. 

Aplicação do método 
Doseamento de IFA ou  

Produto Acabado 

Método será desenvolvido para 
determinação de teor, uniformidade, 
produto de degradação, entre outros. 

Características da 
amostra 

(Forma farmacêutica) 

Sólido, Líquido e 
Supositório 

A técnica de extração da amostra deve 
ser avaliada, se há necessidade de 

sonicação, agitação mecânica, 
centrifugação ou filtração 

Instrumento 
CLAE, CG, 

Potenciometria 

Baseado na presença de grupamento 
cromóforos, volatilidade e outras 

características estruturais e moleculares  

Preparação do padrão 
e amostras 

Diluente 
Justificado com base na solubilidade e 

pKa do IFA 

Tipo de Método 
Fase reversa ou fase 

normal 
Baseado na polaridade da molécula que 

influencia o alvo do método 

Fonte: O próprio autor. Com informações extraídas de: Development and Validation of a Stability-Indicating 

Liquid Chromatographic Method for Estimating Olmesartan Medoxomil Using Quality by Design28 
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2.4.2 Características de Desempenho do Método Analítico (AMPC) 
 

O AMPC está relacionado a parâmetros de validação que foram listados no guia do ICH 

Q2 (R1) considerados como sistemáticos (viés) ou aleatórios (variância) no desempenho do 

método. Dentre eles, são parâmetros sistemáticos: exatidão, seletividade e linearidade, e 

aleatórios: precisão, limite de detecção e limite de quantificação. Esses parâmetros são 

considerados como um fator para gerenciamento de risco9,12. Portanto, é nessa etapa que serão 

definidas as características do método aplicáveis para atender às necessidades definidas no 

ATP9. A identificação dos Cryticals Analyticals Parameters (CAP), em português: Parâmetros 

Analíticos Críticos, ocorre dentro da etapa de AMPC. É no CAP que são identificados os pontos 

críticos do método que afetam diretamente o seu desempenho. Eles são os parâmetros relativos 

ao analito e parâmetros em relação ao instrumento. Parâmetros relativos ao analito podem ser: 

polaridade, grupos funcionais carregados, solubilidade, valor de pH, ponto de ebulição e 

estabilidade da solução. Os CAPs típicos para análises cromatográficas são: amostragem, 

preparação da amostra, padrões, reagentes, recheio da coluna, composição da fase móvel, pH e 

vazão da fase móvel devendo ser identificados pois podem afetar o AMPC desejado29.  

 

2.4.3 Definição da Região Operacional do Método (MODR) 
 

A MODR pode ser estabelecida no desenvolvimento do método e é usada para o 

estabelecimento de um espaço multidimensional correlacionando a interação dos fatores e 

configurações analíticas do método26. A MODR pode fornecer um desempenho de método 

adequado uma vez que a área trabalhada é robusta e atende completamente os objetivos traçados 

na etapa de ATP29,30. A MODR estabelece controles de método significativos e permite obter 

uma maior flexibilidade regulatória, uma vez que operar dentro dessa região não configura uma 

alteração de método, e, portanto, não há necessidade de validá-lo novamente6,14,26,30,31. Dentro 

dessa região também é possível definir a robustez do método utilizando o Planejamento de 

Experimentos (DoE), para isso nenhum parâmetro avaliado deve ser considerado relevante para 

a resposta e a variação deve estar contida na MODR6,14. 

A Tabela 5 correlaciona os fatores envolvidos em cada abordagem seguida pela Figura 

3 que ilustra o delineamento DoE no QbD e AQbD e onde cada parâmetro está inserido. 

 

 

 

 



 

 

 

30 
 

Tabela 5 – Definição geral para os parâmetros analisados durante o QbD e AQbD 

Parâmetros 
QbD/AQbD 

Definição Geral 

QTPP / ATP 
Trata da identidade do produto, isto é, a base de todo o 

desenvolvimento farmacêutico ou do método. 

CPP / CAP 
Pontos críticos do método que afetam diretamente o seu desempenho, 

relacionam-se ao analito ou ao instrumento.  
Estão distribuídos dentro da etapa de CQA / AMPC  

CQA / AMPC 
São características ou propriedades físicas, químicas e microbiológicas 
atreladas a uma especificação que garante a eficácia farmacêutica ou 

desempenho do método. 

DS / MODR 
Espaço onde algumas combinações são definidas com interações 

multidimensionais dos fatores com seus níveis de aceitação. 

Fonte: O próprio autor. Com informações retiradas de Analytical Quality by Design - A review29 

 

Figura 3 – Diagrama esquemático comparativo indicando e distribuindo os parâmetros do QbD 

(a) e do AQbD (b) dentro do DoE.  

 
Fonte: Adaptado de Design of Experiments (DoE) applied to Pharmaceutical and Analytical Quality by Design 

(QbD)31 

 

Legenda: CPP = Parâmetro Crítico do Processo, CQA = Atributo Crítico de Qualidade, DS = 

Espaço de Projeto, QTPP = Perfil do Produto Alvo de Qualidade, CAP = Parâmetro Analítico 

Crítico, AMPC = Características de Desempenho do Método Analítico, e ATP = Identificação 

do Perfil Analítico Alvo. 
 

2.4.4 Planejamento de Experimentos (DoE) 
 

O DoE é utilizado para obter o entendimento sobre o que realmente afeta o processo, 

impedindo que este seja o mais eficiente possível. A execução se dá por meio de experimentos 

estatísticos planejados e controlados que determinam as relações entre fatores que afetam 
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respostas analíticas através de modelos matemáticos. A ferramenta pode fornecer melhores 

resultados com poucos experimentos. Um planejamento de experimentos inclui, também, 

triagem e otimização14,30,31.  

Para a escolha do melhor Delineamento Experimental deve ser levado em consideração 

o número de fatores e possíveis interações. A fim de fornecer um melhor delineamento, os 

projetos podem ser divididos em delineamentos de triagem e delineamentos de otimização. A 

eficácia de cada delineamento varia conforme o número de experimentos necessários, níveis de 

fatores de entrada e número de fatores a serem estudados6,14,30,31.  

A análise dos dados geradas nos delineamentos de triagem e otimização fica restrita ao 

uso de softwares, os quais utilizam ferramentas estatísticas como a análise de variância 

(ANOVA), análise de resíduos, valor-p, comparações múltiplas e gráficos de superfície, 

gerando respostas relevantes sobre a análise realizada. Em um desenvolvimento de método por 

CLAE, por exemplo, os projetos fatoriais são comumente utilizados para identificar a melhor 

condição experimental para o método analítico, sendo possível determinar quantitativamente 

quais fatores possuem maior relevância e influência nos parâmetros identificados no 

delineamento experimental32,33. 

 

2.4.4.1 Delineamento de Triagem 
 
 Numerosas variáveis podem afetar a resposta do sistema estudado, sendo praticamente 

impossível identificar e controlar as pequenas contribuições de cada um. Portanto, é necessário 

selecionar aquelas variáveis com efeitos importantes. Projetos de triagem devem ser realizados 

para determinar qual das múltiplas variáveis experimentais e suas interações apresentam efeitos 

mais significativos30. 

Projetos fatoriais de 2 níveis, fracionados ou Plackett-Burman podem ser usados para 

este objetivo principalmente porque são mais eficientes e econômicos14,30,31. Fatoriais 

completos de 2 níveis são os mais poderosos, uma vez que permitem estimar os principais 

efeitos dos fatores de entrada e suas interações sobre respostas de saída. Sua principal limitação 

é que uma gama de experimentos é necessária quando comparado a fatoriais fracionados ou 

Placket -Burman14,30,31. Os fatoriais fracionados são amplamente usados para fins de triagem, 

pois permitem a avaliação de um grande número de fatores com um número reduzido de 

experimentos necessários, porém, a análise dos efeitos fica prejudicada14,30,31. O delineamento 

de Placket-Burman é um tipo de fatorial fracionado de dois níveis e resolução III que permite 

estudar até N-1 fatores com N ensaios, sendo N um número múltiplo de 4. Por exemplo, um 
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experimento com 20 ensaios permite estimar os principais efeitos para até 19 fatores. Já um 

fatorial de resolução do tipo III é utilizado quando nenhum fator principal está relacionado a 

outro fator principal, porém pode estar relacionado com interações de ordem 2.  

Esse delineamento é importante para que o analista não remova de forma arbitrária as 

variáveis que possam ser importantes no processo, sendo assim ele permite que seja realizado 

um menor número de ensaios e identifica as variáveis mais relevantes, uma forma de ser 

avaliado tal resposta é a utilização do diagrama de Pareto, onde os fatores serão considerados 

em ordem de importância. A principal desvantagem desse delineamento é a possibilidade de 

efeitos principais serem confundidos com interações de 2ª ordem. Portanto, a avaliação deve 

ser feita de maneira cautelosa e, se necessário, incluir outra etapa de triagem utilizando um 

delineamento fatorial com resolução > III para avaliação adequada das interações.6,14,30,31. 

 

2.4.4.2 Delineamento de Otimização 
 
 Nessa etapa é possível obter níveis dos fatores de interesse satisfatórios, entre os 

intervalos considerados, e avalia considerar novos níveis para os fatores caso haja necessidade. 

O Delineamento de Otimização é mais completo que o delineamento de triagem pois utiliza de 

3 a 5 níveis para cada fator, permitindo uma modelagem quadrática (2ª ordem) da superfície 

resposta e a detecção da curvatura. Na etapa de triagem a modelagem é linear (1ª ordem).  

 Os delineamentos de otimização mais utilizados são os fatoriais completos de 3 níveis, 

Box-Behnken e Central Composite Designs (CCD), em português: Delineamento de Composto 

Central, pois modelam às superfícies respostas complexas de forma adequada34,35. O fatorial 

completo de 3 níveis tem limitada aplicação prática, pois utiliza 2 ou 3 fatores no máximo e 

gera um número elevado de experimentos, prejudicando a eficiência da modelagem 

quadrática6,14,34,35,36. No planejamento por Box-Behnken é realizado experimentos com 3 níveis 

dos fatores e por modelos de segunda ordem. Este possui o melhor custo-benefício quando 

comparado ao CCD e fatorial completo de 3 níveis, principalmente por possibilitar a análise de 

vários fatores de forma eficiente para modelar superfícies de ordem 2, porém há uma limitação 

por não permitir obter uma matriz para duas variáveis. Isso ocorre, pois não há como eliminar 

pontos de um planejamento 32 original garantindo a distribuição homogênea dos pontos pelo 

espaço experimental e ao mesmo tempo obter um número suficiente deles para a estimativa dos 

coeficientes de um modelo quadrático6,14,34,35,36. 

O CCD é o mais utilizado e surgiu como uma alternativa ao fatorial completo de 3 e 5 

níveis, que exigiam muitos experimentos para um pequeno número de fatores, o CCD permite 
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avaliar pelo menos 5 níveis para cada fator com um número mais restrito de experimentos, 

otimizando o tempo da análise6,14,34,35,36.  

 A Figura 4 ilustra o ciclo completo do AQbD. 

 

Figura 4– Panorama geral e ciclo do AQbD 

 
Fonte: O próprio autor. Com informações extraídas de Analytical Quality by Design Approach to Test Method 

Development and Validation in Drug Substance Manufacturing26 

 

2.5 Desenvolvimento de método cromatográfico por AQbD 
 
 Em 2019, foi desenvolvido, otimizado e validado um método de teor e produto de 

degradação para o produto Cloridrato de Verapamil 80 mg comprimidos revestidos. Esse artigo 

foi escolhido para ilustrar os conceitos da ferramenta AQbD para desenvolver métodos 

analíticos por CLAE6. 

 Inicialmente foram consultadas propriedades físico-químicas do ativo e de suas 

impurezas, compêndios oficiais e monografias anteriores para selecionar alguns métodos que 

já haviam sido desenvolvidos e suas condições, podendo assim avaliar cada um individualmente 

e montar um método inicial minimamente adequado, sendo contempladas às etapas de ATP e 

AMPC 6. 

 Tendo definido o método inicial, seguiu-se então para a triagem, onde foram 

identificadas às respostas e o tipo de amostra e, também foi escolhido o delineamento 

experimental por Plackett-Burman, com 13 fatores e 2 níveis (inferior e superior). O Software 
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Minitab 18 foi o escolhido para análise estatística e combinação dos experimentos (20 no total). 

Após análise estatística ANOVA, foram definidos se os parâmetros foram ou não relevantes. 

Para cada resposta foram avaliadas, através dos gráficos normal, Pareto e fatorial, os parâmetros 

mais significativos. Através da triagem foram fixados alguns parâmetros e para outros foram 

realizados uma nova triagem. Na segunda triagem foram obtidos parâmetros que seriam 

necessários otimizar e parâmetros escolhidos como pontos centrais do método6. 

 O delineamento de otimização foi necessário para desenvolver um método para 

substâncias relacionadas do Verapamil, capaz de separar o ativo e suas impurezas com 

seletividade e menor tempo de corrida possível. Para etapa foi escolhido o modelo CCD com 3 

fatores e 5 níveis6.  

 Foram analisados os gráficos contendo os fatores que influenciam às respostas 

individualmente, sendo às definições das condições analíticas ideias obtidas através da 

sobreposição dos gráficos de contorno, definindo assim a MODR onde foi possível atingir os 

critérios mínimos definidos na etapa de delineamento experimental. Tendo definido o método 

para substâncias relacionadas, seguiu-se para a robustez e definição do System Suitability 

através do delineamento de Plackett-Burman6. 

  Ao redor do ponto central foi delimitada uma linha para determinação da robustez. Os 

resultados foram avaliados comparando a recuperação obtida em cada experimento com uma 

amostra controle, além de ter sido avaliado estatisticamente a relevância de cada variável testada. 

As análises estatísticas demonstraram que nenhuma variável testada apresentou efeito relevante 

sobre o resultado de recuperação, afirmando com 95% de confiança que o método é robusto 

dentro da região avaliada no experimento. Para a definição do System Suitability foi realizada a 

injeção de uma solução padrão do ativo, avaliando pratos teóricos, tempo de retenção e assimetria 

do pico. A relevância de cada variável para cada resposta foi avaliada pelo software Minitab, 

seguido pela predição com intervalo de confiança de 95% para cada resposta utilizando a 

combinação de variáveis nos níveis em que geram resultados críticos.   

Tendo definido os parâmetros de system a partir dos resultados obtidos 

experimentalmente, foi possível também atribuir um controle e melhoria para o método de teor 

e substâncias relacionadas6. 
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3. Objetivo 

 

Geral:  

Desenvolver um método analítico otimizado para a quantificação de teor do produto acabado 

Succinato de Solifenacina 10 mg comprimido aplicando os conceitos de AQbD. 

 

Específicos:  

Identificar às condições analíticas (tipo de coluna, concentração da fase móvel, pH, proporção 

da fase móvel, vazão, entre outros) que mais afetam e influenciam os parâmetros 

cromatográficos avaliados no método de teor (tempo de retenção, assimetria e pratos teóricos) 

e que possam comprometer o seu desempenho. 

 

Definir a MODR, identificar os parâmetros de system suitability relevantes e defini-los. 

 

Realizar a análise de risco para promover o controle e melhoria contínua do método de teor. 
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4. Materiais e Métodos 
 
4.1 Materiais  
 

 Para a interpretação dos resultados foi utilizado um equipamento de Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (CLAE) modelo Prominence 20-A com o detector ultravioleta (UV), 

modelo SPD-20A da Shimadzu (Quioto, Japão). O pHmetro utilizado é da marca Tecnal, de 

origem (São Paulo, Brasil), modelo TEC-5. Acetonitrila da marca Êxodo Científica, Fosfato de 

Sódio Monobásico da marca J. T. Baker (Pennsylvania, Estados Unidos), Metanol da marca J. 

T. Baker e Ácido Fosfórico da marca Merck (Nova Iorque, Estados Unidos). 

 

4.2 Método Inicial 
 
 Tendo como base os métodos encontrados na literatura, foi escolhido o método 

referência 2 para ser avaliado inicialmente, uma vez que os materiais utilizados eram mais 

acessíveis e a coluna estava disponível no laboratório. As condições iniciais do método estão 

descritas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Parâmetros do método referência utilizados para iniciar o Delineamento de Triagem 

Parâmetro Método Inicial 

Coluna 
Eclipse XDB-C18  

(150mm x 4.6mm x 5μm) 

Comprimento de onda (nm) 225 

Condição Isocrática 

Diluente Metanol 

Fase móvel 
Tampão fosfato 20 mM  

pH 3,0, Acetonitrila 70:30 (%v/v) e 
Trietilamina (0,2%) 

Vazão (mL/min) 1,0 

Temperatura Ambiente 

Tempo de corrida (min) 15 

Volume de Injeção (µL) 20 

Fonte: O próprio autor, com informações extraídas de Rp-Hplc Method For The Estimation Of Tamsulosin And 

Solifenacin In Bulk And Its Dosage Forms23  
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Solução Fosfato de Sódio 20 mM pH 3,0 

Pesar 2,76 g de Fosfato de Sódio Monobásico em um béquer de 1 L, adicionar 0,5 L de água 

purificada e agitar até dissolver. Adicionar 0,1% de Trietilamina, homogeneizar e acertar o pH 

para 3,0 com ácido fosfórico. Completar o volume do béquer até 1L. Filtrar em membrana 0,45 

µm.  

 

Fase móvel 

Separar na bomba cromatográfica, 70% de Solução Fosfato de Sódio 20 mM pH 3,0 e 30% de 

Acetonitrila. 

 

Solução padrão: 

Pesar 60 mg de Padrão Succinato de Solifenacina e transferir para um balão volumétrico de 10 

mL, adicionar 5 mL de metanol, agitar e completar o volume com metanol. Transferir 1 mL 

para um balão volumétrico de 10 mL, adicionar 5 mL de metanol, agitar e completar o volume 

com metanol. Filtrar através de membrana PVDF 0,45 µm e transferir para vial apropriado. 

(Concentração final: 600 µg/mL) 

 

Solução amostra – Succinato de Solifenacina 10 mg 

Pesar 80 mg da amostra (Equivalente a 60 mg de Solifenacina) para balão volumétrico de 10 

mL. Adicionar 5 mL de metanol, agitar e completar o volume com metanol. Transferir 1 mL 

para um balão volumétrico de 10 mL, adicionar 5 mL de mteanol, agitar e completar o volume 

com metanol. Filtrar através de membrana PVDF 0,45 µm e transferir para vial apropriado. 

(Concentração final: 600 µg/mL) 

 

 Definido o método inicial, foi possível seguir para os experimentos do AQbD 

propriamente dito, onde os fatores avaliados e os resultados serão discutidos posteriormente.  

 
 
4.3. Delineamento de Triagem 
 

Como o propósito de desenvolvimento do método é aplicável apenas para a otimização 

do método de Teor, então às respostas a serem avaliadas em relação aos fatores considerados 

relevantes durante a etapa de triagem, serão Assimetria, Pratos teóricos e Tempo de Retenção 

(vide Tabela 7). Tendo definido os fatores, com base na Figura 5, que mais afetam essas 

respostas, estes serão, posteriormente, otimizados. 
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Figura 5 – Diagrama de Causa-efeito demonstrando às principais condições analíticas que 

afetam cada parâmetro cromatográfico 

 
Fonte: O próprio autor. Adaptado de: Comprehensive stability-indicating method development of Avanafil 

Phosphodiesterase type 5 inhibitor using advanced Quality-by-Design approach37 

 

Tabela 7 – Respostas avaliadas durante a etapa de Triagem 

Referência Resposta Amostra Avaliada 

R1 Assimetria 

Substância Química  
de Referência  

R2 Pratos Teóricos 

R3 Tempo de Retenção 

  
Para a etapa de triagem foi escolhido o modelo de Plackett-Burman com 8 fatores e 2 

níveis (inferior e superior) para avaliar a significância dos fatores para cada resposta, conforme 

apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Fatores avaliados durante a etapa de Triagem 

Variável Fator Unidade Inferior Superior 

A Coluna - A B 

B Concentração da Fase Móvel A mM 15 25 

C pH da Fase Móvel Numérico 2,0 4,0 

D Proporção de Fase Móvel % 60 80 

E Vazão mL/min 0,5 1,5 

F Temperatura da Coluna °C 20 40 

G Modificador Orgânico % 0,1 0,3 

H Volume de injeção µL 15 30 

Legenda: A = Eclipse XDB-C18 (150 mm x 4.6 mm x 5 μm) / B = Kromasil C18 (150 mm x 4,6 mm x 5 μm) 

 

 Os experimentos foram delineados conforme apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Experimentos para a etapa de Triagem 

         Variável  
Experimento 

A B C D E F G H 

1 B 15 4 60 0,5 40 0,3 30 

2 B 25 2 80 0,5 20 0,3 30 

3 A 25 4 60 1,5 20 0,1 30 

4 B 15 4 80 0,5 20 0,1 15 

5 B 25 2 80 1,5 40 0,1 15 

6 B 25 4 60 1,5 20 0,3 15 

7 A 25 4 80 0,5 40 0,1 30 

8 A 15 4 80 1,5 40 0,3 15 

9 A 15 2 80 1,5 20 0,3 30 

10 B 15 2 60 1,5 40 0,1 30 

11 A 25 2 60 0,5 40 0,3 15 

12 A 15 2 60 0,5 20 0,1 15 
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4.4. Delineamento Otimização 
 

 Para a etapa de otimização, optou-se pelo delineamento CCD uma vez que permite 

avaliar pelo menos 5 níveis para cada fator com um número mais restrito de experimentos, 

otimizando o tempo da análise e identificando se a interação entre os fatores altera de forma 

significativa cada resposta selecionada6,14,34,35,36.  

 Os experimentos do tipo CCD dependem de quantos fatores serão otimizados, sempre 

2 ≤ k ≤ 5 e seguindo a equação N= k2 + 2k + C, onde k é o número do fator e C é o número de 

réplicas do ponto central30. A Tabela 10 detalha quantos experimentos são gerados para k 

fatores e a Figura 6 ilustra como os pontos estão distribuídos para esse experimento de 3 fatores. 

O ponto central é realizado em sextuplicata, possibilitando estimar erros e falta de ajustes do 

modelo. 

 

Tabela 10 – Total de experimentos para k fatores 

Delineamento CCD 
Fatores (k) 

2 3 4 5 

Pontos Fatoriais (2k) 4 8 16 32 

Pontos Centrais 6 6 6 6 

Pontos Axiais (2 x k) 4 6 8 10 

Total Experimentos 14 20 30 48 

Fonte: O próprio autor com informações retiradas de: Response surface methodology (RSM) as a tool for 

optimization in analytical chemistry30 e Design of Experiments (DoE) applied to Pharmaceutical and Analytical 

Quality by Design (QbD).31 

 

Figura 6 – CCD para três fatores, onde: (●) Pontos fatoriais, (○) pontos axiais e (□) ponto 

central. 

 
Fonte: Adaptado de Response surface methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry30 
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A Tabela 11 indica as respostas avaliadas durante a etapa de otimização por CCD. 
 
Tabela 11 – Respostas avaliadas durante a etapa de otimização 

Referência Resposta Objetivo Amostra Avaliada 

R1 Assimetria Menor que 1,5 

Substância Química 
de Referência 

R2 Pratos Teóricos Acima de 7.000 

R3 Tempo de Retenção Menor que 10 minutos 

 
4.5. Análise de Risco 
 

 A análise de risco permite identificar e discriminar as variáveis críticas do método que 

podem impactar no objetivo traçado durante a etapa de ATP. Consequentemente, pode-se 

identificar os pontos possíveis de falha de um resultado que não foi alcançado e propor uma 

ação capaz de reduzir ou eliminar a ocorrência do desvio. Assim, aumenta-se a probabilidade 

de detecção dessas falhas a partir de planos de ação que direcionem decisões focadas em 

melhorias e as classifiquem em termos de importância, visando aumentar a confiabilidade do 

método analítico3,9. 

 

5. Resultados e Discussão 
 
5.1. Delineamento de Triagem 
 

Os resultados obtidos para as respostas de Assimetria, Pratos Teóricos e Tempo de 

retenção após a condução dos 12 experimentos estão demonstrados na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Resultados obtidos durante a etapa de Triagem 

         Resposta 
Experimento 

Assimetria Pratos Teóricos Tempo de Retenção 

1 1,152 7636 6,686 

2 1,270 5112 10,945 

3 1,355 4959 1,888 

4 1,142 9501 12,407 

5 1,093 8522 4,021 

6 1,233 6403 2,358 

7 1,312 7940 9,075 

8 1,281 8313 3,026 

9 1,355 6356 3,118 

10 1,231 6204 2,241 

11 1,260 7536 5,379 

12 1,236 7049 5,609 

 

 A interpretação dos dados obtidos nos 12 experimentos foi obtida através das estatísticas 

geradas pelo Software Minitab 19, onde foi extraído a ANOVA, Gráfico de Efeitos Principais, 

Gráfico Normal de Efeito Padronizado e Gráfico Normal de Pareto. As ferramentas estatísticas 

permitem que sejam avaliados quais foram os fatores que influenciaram negativamente ou 

positivamente cada resposta avaliada.  A ferramenta ANOVA indica, com 95% de intervalo de 

confiança os parâmetros que afetaram cada resposta verificando se a diferença entre a média é 

estatisticamente significativa, ou seja, nesse caso como o nível de significância é de 0,05, um 

valor-p acima de 0,05 indica que a resposta não foi afetada pela variação do fator, e, portanto, 

não foi relevante para obtenção daquela resposta. Valor-p abaixo de 0,05 indica que o fator foi 

relevante para a resposta.6,31 

 A Figura 7 através do teste ANOVA demonstra que para a assimetria o valor-p foi 

menor que 0,05 apenas para o fator “Coluna” comprovando que foi o fator com maior 

relevância.  
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Figura 7 – ANOVA para a resposta Assimetria obtida na etapa de Triagem 

 

Os Gráficos de Efeitos Principais, Normal de Efeitos Padronizados e de Pareto surgem 

para demonstrar graficamente como cada fator interfere (ou não) em cada resposta, sempre 

levando em consideração o valor-p. O primeiro é utilizado para demonstrar diferenças entre 

cada nível obtidas para cada fator e como a resposta foi afetada, sendo representado de forma 

linear. Sendo assim, a partir da Figura 8 é possível observar que foram obtidos picos mais 

simétricos quando utilizado a coluna 2 (Kromasil). Isso é explicado pelos diferentes tipos de 

empacotamento entre os fabricantes de colunas. 

 

Figura 8 – Gráfico de Efeitos Principais para a resposta Assimetria obtido na etapa de Triagem 

 
 

O segundo, apresentado na Figura 9, demonstra se um fator é ou não significativo de 

forma gráfica, quando o fator está representado na posição negativa do gráfico, indica que o 

aumento do nível resulta em um resultado negativo, e quando está na posição positiva, indica 

que o aumento do nível resulta em um resultado positivo para a resposta avaliada.  
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Figura 9 – Gráfico Normal de Efeitos Padronizados para a resposta Assimetria obtido na 

etapa de Triagem 

 

 

Já o último (Figura 10) é semelhante ao de Efeitos Padronizados, porém a única 

diferença é que existe um valor considerado como absoluto, tratado como valor referência. Se 

a barra correspondente ao valor obtido para cada fator, cruzar a linha de referência, que é 

estatisticamente significativa, então a resposta foi afetada pelo fator.6,31 

 

Figura 10 – Gráfico de Pareto dos Efeitos Padronizados para a resposta Assimetria obtido na 

etapa de Triagem 

 
 

 A Figura 11 através do teste ANOVA demonstra que o valor-p foi menor que 0,05 

apenas para o fator “Volume de Injeção” comprovando que foi o fator com maior relevância 

para a resposta Pratos Teóricos. 
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Figura 11 – ANOVA para a resposta Pratos Teóricos obtida na etapa de Triagem 

 
 

A Figura 12 permite avaliar que foram obtidos picos com maior eficiência 

cromatográfica quando o volume de injeção foi de 15 µL, ou seja, maiores volumes de injeção 

podem causar alargamento do pico e reduzir o número de Pratos Teóricos38. A força do diluente 

também poderia diminuir a eficiência cromatográfica, porém a amostra estava diluída em uma 

% de orgânico equivalente ou muito próxima da % de orgânico contida na fase móvel, dessa 

forma foi possível obter picos eficientes e que não prejudicou a determinação do analito. 

 
Figura 12 – Gráfico de Efeitos Principais para a resposta Pratos Teóricos obtido na etapa de 

Triagem 

 
 

Como pode ser observado pelas Figuras 13 e 14, o volume de injeção foi o fator mais 

relevante para essa resposta. 
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Figura 13 – Gráfico Normal de Efeitos Padronizados para a resposta Pratos Teóricos obtido na 

etapa de Triagem 

 
 

Figura 14 – Gráfico de Pareto dos Efeitos Padronizados para a resposta Pratos Teóricos obtido 

na etapa de Triagem 

 
 

A Figura 15 através do teste ANOVA demonstra que o valor-p foi menor que 0,05 para 

o fator “Vazão”, “Proporção da Fase Móvel A” e “Tipo de coluna” comprovando que foram os 

fatores com maior relevância para a resposta de tempo de retenção. 
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Figura 15 – ANOVA para a resposta Tempo de Retenção obtida na etapa de Triagem 

 
 

A Figura 16 permite avaliar que o tempo de retenção aumentou quando foi utilizada a 

coluna 2 (Kromasil), o tempo de retenção também aumentou quando foi utilizado menor 

concentração de Acetonitrila na fase móvel. O fator mais importante foi a vazão, demonstrado 

pela Figura 16 onde o tempo de retenção foi reduzido consideravelmente quando a vazão foi de 

1,5 mL/min.  

 

Figura 16 – Gráfico de Efeitos Principais para a resposta Tempo de Retenção obtido na etapa 

de Triagem 

 
 

Como foi observado pelas Figuras 17 e 18, os fatores “Vazão”, “Proporção da Fase 

Móvel A” e “Tipo de coluna” foram os fatores que mais afetaram a resposta tempo de Retenção 
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Figura 17 – Gráfico Normal de Efeitos Padronizados para a resposta Tempo de Retenção obtido 

na etapa de Triagem 

 
 
 

Figura 18 – Gráfico de Pareto dos Efeitos Padronizados para a resposta Tempo de Retenção 

obtida na etapa de Triagem 

 
 

Portanto, após a interpretação dos gráficos, pode-se observar que: 

 

O Fator coluna (A) mostrou-se relevante para as repostas Assimetria e Tempo de Retenção. 

Quando utilizado a coluna Kromasil, foi possível obter picos mais simétricos, porém com tempo 

de retenção maior. Por isso optou-se por fixar a coluna 1 (Eclipse XDB C18), onde a simetria 

continuou abaixo de 1,5, que é o valor minimamente aceitável na cromatografia, uma vez que 

valores superiores a esse trazem consigo outros comprometimentos e devem, na maior parte 

dos casos, ser corrigidos ou evitados39; o menor tempo de retenção economiza tempo e recursos. 
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O Fator Concentração da fase móvel A (B) não foi impactante para nenhuma resposta, 

porém, como no nível inferior, foram obtidos picos mais eficientes e em nível superior, picos 

mais simétricos, optou-se por fixar a concentração em 20 mM, que é o ponto central da triagem 

e resulta em picos com simetria adequada. 

O parâmetro pH (C) não foi impactante para nenhuma resposta, porém como valor superior, 

foram obtidos picos mais eficientes e em pH menor, picos mais simétricos, optou-se por fixar 

a concentração em 3,0, que é o ponto central da triagem e resulta em picos com simetria 

adequada. Também não seria apropriado utilizar um pH abaixo de 3,0 pois poderia danificar a 

coluna uma vez que colunas do tipo C18 suportam, faixas de pH de 2,0 a 7,521. 

O Fator Proporção da Fase Móvel A (D) mostrou-se relevante apenas para a resposta tempo 

de retenção; aumentando a % da Fase Móvel A, aumenta o tempo de retenção do ativo, pois a 

fase aquosa é mais polar que a acetonitrila, levando a uma maior interação (partição) à 

superfície da fase estacionária (apolar), logo quanto maior a % de acetonitrila (orgânico) na 

fase móvel, menor é o tempo de retenção do analito, pois sua polaridade assemelha-se mais à 

fase estacionária que à fase móvel A. Portanto a acetonitrila é denominada como solvente 

“forte” e a fase aquosa solvente “fraco”40,41.  Apesar de não ter sido um fator relevante para a 

resposta pratos teóricos, foi possível observar na Figura 12 que houve um aumento na eficiência 

cromatográfica com o aumento da % da Fase Móvel A. Como um dos objetivos finais é a 

diminuição do tempo de corrida, optou-se por levar esse fator para a otimização com 75% de 

Fase Móvel A, a fim de obter um tempo de corrida menor e com maior número de pratos 

teóricos. 

O parâmetro Vazão (E) impactou consideravelmente a resposta tempo de retenção, 

reduzindo-o quando utilizado valores maiores de vazão. Não houve valor-p < 0,05 para as 

demais respostas, porém foi demonstrado pelas Figuras 8 e 12 que vazões maiores causam 

aumento de cauda e diminuição de pratos teóricos, respectivamente. Por esse motivo optou-se 

por levar o fator para otimização. 

O parâmetro Temperatura da coluna (F) não foi relevante para nenhuma resposta, porém 

conforme as Figuras 8, 12 e 16 demonstraram, o aumento da temperatura da coluna para 40ºC 

resultou em menor assimetria, maior número de pratos teóricos e menor tempo de retenção, por 

essas razões o fator foi fixado em 40ºC. 

O fator Modificador Orgânico (G) não se mostrou relevante para nenhuma resposta, porém 

conforme Figuras 8 e 12 demonstraram, com 0,1% de trietilamina, foram obtidas melhores 

respostas de Assimetria e Pratos teóricos. Por esse motivo, optou-se por fixar o valor de 

modificador em 0,1%. 
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O fator Volume de Injeção (H) mostrou-se relevante para a resposta Pratos Teóricos. 

Apesar de não ter sido relevante para as demais respostas, conforme demonstrado pelas Figuras 

8 e 12, houve redução da assimetria e aumento do número dos pratos quando o volume de 

injeção foi diminuído. Optou-se por manter esse fator para a etapa de otimização para avaliar 

se uma maior diminuição do volume de injeção levaria a maior eficiência cromatográfica, uma 

vez que evitaria o alargamento do pico e propiciaria um pico mais fino e simétrico38. 

 Sendo assim, os fatores que serão fixados para a etapa de otimização estão dispostos na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Fatores que serão fixados para a etapa de otimização 

Fator Parâmetro 

Coluna Eclipse XDB C18 (150 mm x 4,6 mm x 5 µm) 

Concentração da Fase Móvel A 20 mM 

pH da Fase Móvel A 3,0 

Temperatura da Coluna 40ºC 

Modificador orgânico 0,1% 

 

 Os fatores escolhidos para a otimização e seus pontos centrais estão dispostos na Tabela 

14. 

 

Tabela 14 – Fatores que serão otimizados e seus respectivos pontos centrais 

Fator Ponto Central 

Proporção de Fase Móvel A 75% 

Vazão 1,3 mL/min 

Volume de Injeção 10 µL 

 
Apesar de não ter sido realizado o DoE para o preparo de amostra, percebeu-se durante 

a execução dos primeiros testes, que o metanol em sua totalidade como diluente, não resultava 

em um pico satisfatório, portanto foi necessária a alteração da condição inicial do diluente para 

água e metanol 70:30 (%v/v). 
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5.2. Delineamento de Otimização 
  

Conforme avaliado no delineamento de triagem, os parâmetros significativos escolhidos 

para essa etapa foram: vazão, volume de injeção e proporção da fase móvel A, representados 

na Tabela 15. Sendo assim, os pontos mínimos e máximos e de cada fator foram inseridos no 

Software Minitab 19, onde foram gerados 20 experimentos conforme representado na Tabela 

16. 

 
 
Tabela 15 – Fatores avaliados durante a etapa de Otimização 

Variável Fator Unidade Inferior Superior 

A Proporção de Fase Móvel A % 65 85 

B Vazão mL/min 1,1 1,7 

C Volume de injeção µL 6 14 
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Tabela 16 – Criação dos experimentos para a etapa de Otimização 

         Variável 
Experimento 

A B C 

1 75 1,3 10 

2 75 1,3 10 

3 75 1,3 2 

4 65 1,1 6 

5 85 1,1 6 

6 65 1,5 6 

7 85 1,5 6 

8 75 0,9 10 

9 55 1,3 10 

10 75 1,3 10 

11 75 1,3 10 

12 75 1,3 18 

13 85 1,5 14 

14 65 1,5 14 

15 85 1,1 14 

16 65 1,1 14 

17 75 1,7 10 

18 95 1,3 10 

19 75 1,3 10 

20 75 1,3 10 

 
Os resultados obtidos para as respostas de Assimetria, Pratos Teóricos e Tempo de 

retenção após a condução dos 20 experimentos estão demonstrados na Tabela 17.  
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Tabela 17 – Resultados obtidos durante a etapa de Otimização 

         Resposta 
Experimento 

Assimetria Pratos Teóricos Tempo de Retenção 

1 1,236 8028 2,956 

2 1,240 8045 2,956 

3 1,229 8140 2,956 

4 1,302 6790 2,705 

5 1,329 5636(1) 4,598 

6 1,321 6208 1,998 

7 1,213 9891 3,787 

8 1,221 9409 4,286 

9 1,076 5344 2,074 

10 1,285 6822(1) 2,876 

11 1,246 8213 2,953 

12 1,272 7872 2,959 

13 1,231 9504 3,770 

14 1,337 6047 1,989 

15 1,228 10383 5,121 

16 1,318 6872 2,707 

17 1,260 6963 2,249 

18 1,252 9959 8,745 

19 1,233 10726(1) 3,123 

20 1,245 8063 2,964 

(1) Os resultados foram removidos do modelo estatístico para maior adequação dos resultados pois foram 

identificados como Outliers nos gráficos de Resíduos. 

 

 A análise de regressão pode ser definida como: “método estatístico que utiliza entre 

duas ou mais variáveis de modo que uma variável pode ser estimada (ou predita) a partir da 

outra ou das outras”42. A regressão linear múltipla é uma técnica da estatística multivariada 
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utilizada quando se deseja investigar os efeitos simultâneos que variáveis independentes 

poderão causar na resposta avaliada, sendo interessante incluir outras variáveis que, 

combinadas, possam afetar a variável dependente. Através dessa técnica é possível realizar a 

predição de valores de uma ou mais variáveis de resposta (dependentes) a partir de diversas 

variáveis preditoras ou independentes43,44. O r2 ajustado considera o número de variáveis 

independentes incluídas na equação de regressão e o tamanho da amostra. Embora o r2 sempre 

aumente ao adicionar variáveis ao modelo, o r2 ajustado pode cair se as variáveis acrescentadas 

tiverem pouco poder explicativo ou se os graus de liberdade se tornarem demasiadamente 

pequenos44,45. O r2 de predição demonstra quanto das respostas obtidas experimentalmente 

podem ser preditas, quanto maior, melhor a capacidade preditiva do modelo46,47.  

 Para ser considerada válida, a análise de regressão múltipla deve atender a análise de 

resíduos, onde vários cálculos e gráficos auxiliam a identificar a adequabilidade de um modelo 

de regressão com base nos resíduos45. Sendo assim, os resíduos devem ser: normais, sendo 

avaliados através dos gráficos de resíduos, garantindo sua distribuição normal; 

homoscedásticos, verificado através do gráfico de resíduo versus valor ajustado, onde a 

distribuição não deve apresentar tendenciosidade e padrões óbvios, apresentando total 

aleatoriedade; independência, resíduos independentes não apresentam tendência em torno da 

linha central, comprovado pelo gráfico de resíduos em função da ordem de observação6,43,45. 

 Muitas vezes os requisitos de normalidade e homoscedasticidade não são atendidos, 

porém para atingir o objetivo, é necessário realizar algumas transformações estatísticas onde os 

resíduos são minimizados. A transformação do tipo Box-Cox é muito utilizada, nela há um 

valor λ (lambda) que transforma a resposta obtida experimentalmente tal que as pressuposições 

de homoscedasticidade e normalidade dos resíduos sejam simultaneamente satisfeitas46. 

 Além da avaliação do modelo de regressão e distribuição dos resíduos, deve-se também 

avaliar o lack of fit, em português: falta de ajuste. Essencialmente nunca duas respostas para 

um experimento realizado sob as mesmas condições serão exatamente iguais. Esse erro 

aleatório é chamado de “erro puro”, pois é inerente aos próprios dados e existirá 

independentemente do modelo ajustado. Por esse motivo, devem ser realizadas réplicas no 

ponto central, exatamente para que o erro puro seja estimado; caso as respostas nesses pontos 

variem bastante, o modelo dificilmente será mal ajustado, uma vez que que o erro puro será 

maior. A avaliação da falta de ajuste pode ser realizada através do teste F, onde Fcalculado < 

Ftabelado para um modelo bem ajustado, ou através do valor-p, onde valor-p > 0,05 indica um 

modelo bem ajustado6,47,48. 

 A Figura 19 demonstra que não foi possível predizer nenhuma correlação a partir dos 



 

 

 

55 
 

das respostas obtidas experimentalmente, sendo explicado pelo Gráfico de Pareto (Figura 20), 

onde a alteração dos fatores e suas interações não foram relevantes para explicar às respostas 

obtidas.  

 

Figura 19 – ANOVA para a resposta Assimetria obtida na etapa de Otimização 

 

 

Figura 20 – Gráfico de Pareto para a resposta Assimetria obtido na etapa de Otimização 

 

 

O resultado estatístico pode ser considerado válido uma vez que durante a etapa de 

triagem, foi demonstrado que o único fator que foi relevante para a resposta assimetria, foi a 

troca de coluna. Como ela não foi avaliada durante a etapa de otimização, a ANOVA 

demonstrou o que já era esperado. A Figura 21 demonstra, através da análise visual, que os 

resíduos provavelmente não possuem distribuição normal o que já torna o modelo residual 

inadequado. O modelo pode ser considerado também mal ajustado uma vez que o valor-p para 
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a falta de ajuste foi de 0,003. Isso pode ser explicado pelas respostas obtidas nos pontos centrais 

serem muito próximas, levando a um valor baixo de erro puro. 

 

Figura 21 – Gráfico de Resíduos para a resposta Assimetria obtido na etapa de Otimização 

 

 

 Através da Figura 22 é possível estabelecer que o modelo é adequado uma vez que 

foram obtidos R² ajustado e de predição próximos a 100%.  

 

Figura 22 – ANOVA para a resposta Pratos Teóricos obtida na etapa de Otimização 

 

 O Gráfico de Pareto (Figura 23) demostra que os fatores que mais influenciaram a 

resposta foi a proporção de fase móvel A, vazão e a interação entre fase móvel e fase móvel.  
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Figura 23 – Gráfico de Pareto para a resposta Pratos Teóricos obtido na etapa de Otimização 

 

 

 Foi utilizado a transformação do tipo Box-Cox para tornar os resíduos normais, 

independentes e homoscedásticos. Conforme ilustrado pela Figura 24, os resíduos são normais 

pois os pontos referentes às respostas obtidas estão alinhados na reta conforme demonstrado no 

Gráfico de Probabilidade Normal; são homoscedásticos pois estão aleatoriamente distribuídos 

ao redor da linha central, vide Gráfico de Resíduo versus Valor Ajustado; são independentes 

pois não apresentam tendência em torno da linha central, comprovado pelo Gráfico de Resíduos 

em função da ordem de observação. O modelo é bem ajustado pois a falta de ajuste apresentou 

valor-p > 0,05. 

 

Figura 24 – Gráfico de Resíduos para a resposta Pratos Teóricos obtido na etapa de Otimização 
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Através da Figura 25 é possível estabelecer que o modelo é adequado uma vez que 

foram obtidos r² ajustado e de predição adequados.  

 

Figura 25 – ANOVA para a resposta Tempo de Retenção obtida na etapa de Otimização 

 
 

 O Gráfico de Pareto (Figura 26) demostra que os fatores que mais influenciaram a 

resposta foi a proporção de fase móvel A, vazão e a interação entre fase móvel e fase móvel. 

 
Figura 26 – Gráfico de Pareto para a resposta Tempo de Retenção obtido na etapa de 

Otimização 

 

 

Foi utilizado a transformação do tipo Box-Cox para tornar os resíduos normais, 

independentes e homoscedásticos. Conforme ilustrado pela Figura 27, os resíduos são normais 

pois os pontos referentes às respostas obtidas estão alinhados na reta conforme demonstrado no 

Gráfico de Probabilidade Normal; são homoscedásticos pois estão aleatoriamente distribuídos 
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ao redor da linha central, vide Gráfico de Resíduo versus Valor Ajustado; são independentes 

pois não apresentam tendência em torno da linha central, comprovado pelo Gráfico de Resíduos 

em função da ordem de observação. O modelo é bem ajustado pois a falta de ajuste apresentou 

valor-p > 0,05. 

 

Figura 27 – Gráfico de Resíduos para a resposta Tempo de Retenção obtido na etapa de 

Otimização 

 

 

As Tabelas 18 e 19 resumem às estatísticas obtidas durante a etapa de otimização do 

método analítico (Figuras 19, 22 e 25) 

 

Tabela 18 – Resumo dos dados de regressão obtidos para cada resposta 

Resposta R² R² ajustado R² Predição 
  

Assimetria 24,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pratos Teóricos 99,73% 99,39% 97,26% 97,86% 

Tempo de Retenção 99,49% 99,03% 97,16% 98,11% 

 

 

 

 

 

 

R2Predição  

R2 Ajustado
x 100 
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Tabela 19 – Resumo dos dados de resíduos obtidos para cada resposta 

Resposta 
Valor-p 
resíduos 

Falta de 
ajuste 

Modelo bem 
ajustado? 

Resíduos adequados? 

Assimetria 0,058 0,003 Não Não 

Pratos Teóricos 0,545 0,095 Sim Sim 

Tempo de Retenção 0,664 0,278 Sim Sim 

 

 A análise Gráfica de Efeitos Principais e de Interação permite avaliar visualmente como 

os fatores e suas interações afetam cada resposta. Como não houve nenhuma relação entre os 

fatores para afetar a resposta Assimetria, os gráficos não foram avaliados para essa resposta. 

Porém, para as respostas Pratos Teóricos e Tempo de Retenção, foram obtidos resultados 

satisfatórios. 

 Através da Figura 28, é possível estabelecer que os fatores Proporção da Fase Móvel A 

e vazão, afetaram a resposta para pratos teóricos, havendo, também, interação entre esses 

fatores. Os pratos teóricos foram maiores quando haviam menores concentrações de acetonitrila 

na fase móvel, porém quando a concentração de orgânico ficou muito menor (5%) houve uma 

queda na eficiência cromatográfica. Com aumento da vazão, observou-se uma queda nos pratos 

teóricos. O fator volume de injeção não foi relevante para a resposta. Conforme o gráfico de 

Interação (Figura 29), observa-se que vazão menor associada a maior Proporção da Fase Móvel 

A, resulta em pratos teóricos maiores, aumentando a eficiência.  

 

Figura 28 – Gráfico Fatorial de Efeitos Principais para a resposta Pratos Teóricos 
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Figura 29 – Gráfico Fatorial de Interação para a resposta Pratos Teóricos 

 

 

 O gráfico de contorno (Figura 30) define a combinação dos fatores (Vazão e Proporção 

de Fase móvel A) onde a resposta foi satisfatória. A região do gráfico onde a cor azul foi mais 

escura, a resposta não foi apropriada, pois resultaram em baixa eficiência cromatográfica. A 

região mais clara, em torno de 7000 a 10000 pratos teóricos é a mais adequada pois resulta em 

maior eficiência cromatográfica. Conforme a coloração verde vai escurecendo, a resposta torna-

se inapropriada pois altos valores de pratos teóricos estão associados a uma maior proporção de 

fase móvel A, o que é inviável pois o tempo total de corrida foi priorizado. A Figura 31 é a 

representação no plano tridimensional da Figura 30. 

  
Figura 30 – Gráfico de Contorno para a resposta Pratos Teóricos 
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Figura 31 – Gráfico de Superfície para a resposta Pratos Teóricos 

 

 

Como pode ser visto na Figura 32, o aumento da proporção da fase móvel A resulta em 

maiores tempos de retenção, o que é coerente, uma vez que a % de orgânico é diminuída. O 

aumento da vazão resulta em menores tempos de retenção enquanto que a variação no volume 

de injeção não foi relevante para alterar a resposta. Conforme Figura 32, maiores valores para 

a vazão e proporção de fase móvel A, resultam em uma diminuição no tempo de retenção 

conforme demonstrado na Figura 33. 

 

 Figura 32 – Gráfico Fatorial de Efeitos Principais para a resposta Tempo de Retenção 
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Figura 33 – Gráfico Fatorial de Interação para a resposta Tempo de Retenção 

 

 

O gráfico de contorno (Figura 34) define a combinação dos fatores (Vazão e Proporção 

de Fase móvel A) onde a resposta foi satisfatória. A região do gráfico onde a cor azul foi mais 

escura, a resposta não foi apropriada, pois estava muito próxima do volume morto no 

cromatograma. A região mais clara, em torno de 2-4 é a mais adequada pois torna a corrida 

mais curta, economizando recursos. Conforme a coloração vai esverdeando, a resposta torna-

se inapropriada. A Figura 35 é a representação no plano tridimensional da Figura 34. 

 

Figura 34 – Gráfico de Contorno para a resposta Tempo de Retenção 
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Figura 35 – Gráfico de Superfície para a resposta Tempo de Retenção 

 
 

 Através da sobreposição dos gráficos gerados anteriormente, foi possível determinar a 

área operacional do método (MODR) e definir os limites com base na meta definida 

inicialmente na etapa de otimização, sendo estabelecido, então, o método analítico otimizado 

conforme item 5.2.1. A Figura 36 ilustra a relação vazão e proporção de fase móvel A, onde os 

critérios de pratos teóricos e tempo de retenção são atendidos. O parâmetro assimetria, apesar 

de não ter sido avaliado para definir a região operacional do método, foi satisfatório pois durante 

a execução dos experimentos, foram obtidos resultados inferiores a 1,4 sendo adequado para o 

método analítico final. 

 

Figura 36 – Gráfico de Contorno Sobreposto  
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5.2.1 Método Analítico definido 
 
Solução Diluente: 

Misturar 700 mL de Água Purificada e 300 mL de metanol (70:30). 

 

Fase Móvel A 

Pesar 2,76 g de Fosfato de Sódio Monobásico em um béquer de 1 L, adicionar 0,5 L de água 

purificada e agitar até dissolver. Adicionar 0,1% de Trietilamina, homogeneizar e acertar o pH 

para 3,0 ± 0,1 com ácido fosfórico. Completar o volume do béquer até 1 L. Filtrar em membrana 

0,45 µm.  

 

Fase móvel B 

Acetonitrila. 

 

Solução padrão: 

Pesar 60 mg de Padrão Succinato de Solifenacina e transferir para um balão volumétrico de 10 

mL, adicionar 5 mL de metanol, agitar e completar o volume com metanol. Transferir 1 mL 

para um balão volumétrico de 10 mL, adicionar 5 mL de diluente, agitar e completar o volume 

com diluente. Filtrar através de membrana PVDF 0,45 µm e transferir para vial adequado. 

(Concentração final: 600 µg/mL) 

 

Solução amostra – Succinato de Solifenacina 10 mg 

Pesar 80 mg da amostra (Equivalente a 60 mg de Solifenacina) para balão volumétrico de 10 

mL. Adicionar 5 mL de metanol, agitar e completar o volume com metanol. Transferir 1 mL 

para um balão volumétrico de 10 mL, adicionar 5 mL de diluente, agitar e completar o volume 

com diluente. Filtrar através de membrana PVDF 0,45 µm e transferir para vial adequado. 

(Concentração final: 600 µg/mL) 

 

Condições Cromatográficas: 

Coluna cromatográfica: Eclipse XDB C18 (150 mm x 4,6 mm x 5 µm) 

Tipo de eluição: Isocrática 

Canal A: 76% de Fase Móvel A 

Canal B:  24% de Fase Móvel B 

Temperatura da coluna: 40ºC 
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Tipo de detector: UV a 225 nm 

Volume de injeção: 10 µL 

Vazão: 1,3 mL/min 

Tempo de corrida: 6 minutos 

 

Figura 37 – Cromatograma final do Método Analítico de Teor  

 

  O comparativo entre o método inicial e final representado pela Tabela 20, ilustra 

diversas mudanças cromatográficas, principalmente no que concerne ao tempo de corrida, onde 

foi reduzido a menos da metade do tempo inicial, o que leva a uma grande economia de 

recursos. A temperatura da coluna aumentou consideravelmente, o que permitiu obter maior 

eficiência cromatográfica e diminuir o fator de cauda. Quanto ao preparo da amostra, a força 

do diluente foi diminuída e, consequentemente, houve uma melhora significativa no formato 

do pico cromatográfico. 
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Tabela 20 – Comparativo entre o método analítico inicial e final 

Parâmetro Método Inicial Método Final 

Coluna 
Eclipse XDB-C18  

(150 mm x 4.6 mm x 5 μm) 
Eclipse XDB-C18  

(150 mm x 4.6 mm x 5 μm) 

Comprimento de onda (nm) 225 225 

Condição Isocrática Isocrática 

Diluente Metanol Água e Metanol (70:30) 

Fase móvel 

Tampão fosfato 20 mM  
pH 3,0, Acetonitrila 70:30 

(%v/v) e 
Trietilamina (0,2%) 

Tampão fosfato 20 mM e 
Trietilamina (0,1%) pH 3,0, 
Acetonitrila 76:24 (%v/v) 

Vazão (mL/min) 1,0  1,3  

Temperatura (ºC) Ambiente 40 

Tempo de corrida (min) 15 6 

Volume de Injeção (µL) 20 10 

 

5.3 Definição do System Suitability 
 

Para a definição do System Suitability avaliou-se a MODR estabelecida para o método 

analítico definido (Figura 36) e determinou-se a região ao redor do ponto central dentro da área 

branca conforme Figura 38. Os vértices das linhas vermelhas tracejadas foram considerados 

como referência para que às respostas: Pratos Teóricos e Tempo de Retenção sejam preditas 

estatisticamente com 95% de confiança pelo software Minitab 19. Dessa forma, foram 

selecionados os resultados mais críticos visando definir um valor mínimo aceitável para à 

resposta Pratos Teóricos e um intervalo aceitável para à resposta Tempo de Retenção, 

possibilitando a definição do System Suitability do método analítico de Teor.  

Para a resposta Assimetria é necessário apresentar um valor máximo de aceitação 

(superior). Como durante toda etapa de otimização, mesmo após variações extremas, o fator de 

cauda não ultrapassou o valor de 1,3, a assimetria será considerada adequada se a resposta for 

≤ 1,3. 
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Figura 38 – Gráfico de Contorno Sobreposto com a delimitação da área branca (MODR) 

 

 

 Para a resposta Pratos Teóricos, foi selecionado – Dentro da MODR – o intervalo que 

apresentou um valor mínimo de aceitação (inferior). Os parâmetros do método que 

possibilitaram tal resposta estão demonstrados na Figura 39, onde posteriormente foi realizado 

a predição utilizando os parâmetros que conferiram menor eficiência cromatográfica. Os 

resultados da predição estão dispostos na Figura 40. 

 

Figura 39 – Gráfico de Contorno Sobreposto com a delimitação da área branca (MODR) 

demonstrando os parâmetros analíticos que conferem menor eficiência cromatográfica 
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Figura 40 – Resultados da predição para a resposta Inferior de Pratos Teóricos 

 

 Para a resposta Tempo de Retenção, foram selecionados – Dentro da MODR – os 

intervalos que apresentaram menor e maior resultado pois este parâmetro está relacionado com 

a interação entre a molécula de interesse, a fase móvel e a estacionária, sendo assim é necessário 

definir um intervalo de valores mínimo e máximo para comprovar a eficiência da análise. Os 

parâmetros do método que possibilitaram tais respostas estão demonstrados na Figura 41 e 43, 

respectivamente. Onde posteriormente foi realizado a predição utilizando os parâmetros que 

conferiram menor e maior Tempo de Retenção. Os resultados da predição inferior e superior 

estão dispostos na Figura 42 e 44, respectivamente.  

 

Figura 41 – Gráfico de Contorno Sobreposto com a delimitação da área branca (MODR) 

demonstrando os parâmetros analíticos que conferem menor Tempo de Retenção 
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Figura 42 – Resultados da predição para a resposta Inferior de Tempo de Retenção 

 
 

Figura 43 – Gráfico de Contorno Sobreposto com a delimitação da área branca (MODR) 

demonstrando os parâmetros analíticos que conferem maior Tempo de Retenção 

 

 

Figura 44 – Resultados da predição para a resposta Superior de Tempo de Retenção 
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 A partir das predições, foi possível definir os critérios finais de System Suitability do 

Método Analítico de Teor. A Tabela 21 contempla os resultados obtidos em cada extremo da 

MODR definida e os resultados preditos, bem como o System final definido. 

 

Tabela 21 – Definição do System Suitability final 

Resposta Intervalo Resultado Obtido Predição System Final 

Assimetria Superior 1,3 N/A ≤ 1,3 

Pratos 
Teóricos 

Inferior 7628 7400 ≥ 7400 

Tempo de 
Retenção 

Inferior 2,5 1,8 ≥ 1,8 

Superior 3,6 4,4 ≤ 4,4 

N/A = Não aplicável.  

 

5.4 Análise de Risco e Melhoria Contínua 
  

 A Análise dos Modos de Falha e Seus Efeitos (FMEA) é uma ferramenta que permite 

identificar e prevenir as possíveis falhas em um produto, processo, ou até mesmo, em um 

método analítico. Como ela é sempre baseada em julgamentos subjetivos é importante saber a 

consistência de um FMEA para determinar o valor de seu resultado. A Tabela 22 consiste na 

representação de qual ação realizar após identificar o número de prioridade de risco (RPN) para 

a possível falha identificada durante a execução da análise49. 

 

Tabela 22 – Número de Prioridade de Risco (RPN) 

Número de Prioridade de Risco (RPN) 

Severidade (S)/ 
Ocorrência (O)/ 

Detectabilidade (D) 
Classificação RPN (SxOxD) Nível de risco Ação 

Atribuir valores de 1 a 5, 
sendo 5 o mais extremo 

Baixa 1 a 5 Baixo Aceitar 

Média 9 a 25 Médio Justificar 

Alta 25 a 125 Alto Mitigar 
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 A Tabela 23 ilustra a FMEA do método de teor, demonstrando o que pode ocasionar 

caso alguma das respostas descritas na Tabela 21 não for atendida, bem como a atribuição dos 

valores de acordo com a severidade, ocorrência e detecção, e qual a classificação do risco. 

 

Tabela 23 – Classificação do risco para cada parâmetro mínimo não atingido no System 

Suitbaility 

Modo de falha Efeito da Falha 

S
ev

er
id

ad
e 

(S
) 

O
co

rr
ên

ci
a 

(O
) 

D
et

ec
çã

o 
(D

) 

 
(S x O x D) 

Classificação 
do risco 

O fator de cauda 
do pico do ativo 

foi > 1,3 

O comprometimento 
do formato do pico 

poderá afetar a 
quantificação do teor, 
levando a resultados 

fora da faixa de 
recuperação de 98 a 

102% 

5 3 4 60 Alto  

A resposta pratos 
teóricos  

foi < 7400 
5 3 4 60 Alto 

O tempo de 
retenção do pico 

do ativo ficou fora 
do intervalo de 1,8 

a 4,4 minutos 

O pico do ativo pode 
ficar muito próximo do 
volume morto, ou não 
eluir antes do término 
da corrida, o que pode 
comprometer a injeção 

seguinte.  

2  2 4  16 Médio 

 

 A Tabela 24 lista as possíveis causas de não atendimento aos critérios de System 

Suitability estabelecidos na Tabela 21 e possíveis resoluções baseadas nos resultados que foram 

considerados relevantes para a resposta obtidos durante a etapa de Otimização (item 5.2) e no 

Diagrama de Causa-efeito (Figura 5). 
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Tabela 24 – Análise de melhoria contínua para o método de teor 

Resposta Fator Causa Resolução 

Assimetria Coluna Perda de eficiência 
Regeneração da coluna ou 

substituição 

Pratos Teóricos 
Proporção de 
Fase Móvel A 

Fase Móvel com 
concentração de sal 
e/ou modificador 
orgânico, ou pH 

incorreto 

Refazer a Fase Móvel A 

Tempo de Retenção 

Vazão Vazão incorreta 

Verificação da bomba do 
equipamento ou 
necessidade de 

manutenção corretiva 

Proporção de 
Fase Móvel A 

Fase Móvel com 
concentração de sal 
e/ou modificador 
orgânico, ou pH 

incorreto 

Refazer a Fase Móvel A 
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6. Conclusão 

 
 A etapa de triagem, considerada como primordial para a definição do método analítico 

final, permitiu que fosse identificado as melhores condições onde a variação de cada fator 

resultava em melhores respostas para a finalidade pretendida. Sendo assim, foi através dela que 

a coluna, a concentração da fase móvel A, o pH, a temperatura da coluna e a concentração do 

modificador orgânico foram definidos, permitindo seguir para a etapa de otimização. 

 A partir do delineamento de CCD, os fatores vazão, volume de injeção e proporção da 

fase móvel A foram então otimizados. Dessa forma foi possível avaliar a interação desses 

fatores e modelar superfícies quadráticas da superfície resposta, possibilitando a definição da 

MODR. A delimitação da área branca do método analítico de teor permitiu estabelecer os 

critérios de System Suitability, onde foi possível implementar a análise de risco e propor a 

melhoria contínua do método. Sendo assim, pode-se afirmar que a ferramenta AQbD permitiu 

o desenvolvimento e a otimização do método analítico de teor para o produto Succinato de 

Solifenacina 10 mg reduzindo o tempo de análise para menos da metade que o método inicial.  

 A partir do Guia Q14 do ICH (em desenvolvimento) o AQbD irá propiciar a melhoria 

contínua ao longo do ciclo de vida do produto e do método analítico, promovendo o 

desenvolvimento de métodos mais robustos, reduzindo consideravelmente resultados fora de 

especificação, melhorando o desempenho do processo e permitindo maior flexibilidade 

regulatória. 
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