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O AQbD explora a compreensão científica em cada etapa de implementação do método 

❑ Qualidade do produto que relaciona a avaliação de risco na escolha do método

❑ Parâmetros do método e os resultados esperados

❑ Uma região para uma abordagem altamente robusta e econômica

Design of Experiments (DoE)

Representa a interação entre as variáveis de entrada (fatores) 

que afetam a resposta e os resultados da metodologia

INTRODUÇÃO
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ICH Q14 – Analytical Procedure Development

• Harmonização de estratégias de desenvolvimento

de métodos analíticos.

• Promover o fluxo de trabalho para aplicar o AQbD.

• Em linha com o ICH Q8-Q11.

• Melhoria da comunicação entre a Indústria e os

reguladores.

• Facilidade de aprovação com embasamento

científico, análise de risco, bem como mudanças

pós-registro de procedimentos analíticos.

• Alinhamentos de elementos chave e terminologias.

INTRODUÇÃO
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OFAT versus AQbD no Desenvolvimento de Método Analítico

Onde vemos a maior quantidade de falhas dos métodos analíticos desenvolvidos?

Transferência do método para o controle de qualidade

❑ Os métodos de preparo de amostra estão presentes durante o ciclo de vida do produto

❑ Seja para uniformidade de conteúdo, dissolução, teor, perfil de impureza ou método indicativo de

estabilidade

❑ Em relação ao preparo de amostra, a extração pode envolver parâmetros complexos na fase de

desenvolvimento do método

INTRODUÇÃO
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Alto risco de falha e sempre requer revalidação após transferência de método ou o 

desenvolvimento de método alternativo; com isso, aumentamos o custo do projeto como um todo

Os métodos analíticos implementados baseavam-se em um fator de cada vez (OFAT), em que apenas 

um parâmetro é otimizado para a resposta esperada enquanto os outros permanecem constantes

Entendimento estreito quanto a robustez do método com relação as 

variáveis utilizadas na etapa de desenvolvimento do método 

OFAT versus AQbD no Desenvolvimento de Método Analítico

Troubleshooting

Baixa sensibilidade

Baixa seletividade

Compreensão inadequada entre o desempenho do método e seus parâmetros
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One Factor at a Time (OFAT)

❑ Direto

❑ Fácil entendimento

❑ Impossível de entender interações

❑ Sobrecarregamento de dados

❑ Aumento de experimentos

❑ Quantos experimentos serão necessários?

Analytical Quality by Design

Preparo de amostras

Liberdade para alterar os parâmetros do método dentro do MODR

o Robusto

o Baixo custo

o Bem entendidos e caracterizados

o Aplicáveis durante todo ciclo de vida do produto

o Performance consistente

o Flexibilidade regulatória

INTRODUÇÃO
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Abordagem Tradicional Abordagem AQbD

Inicia com uma abordagem de tentativa e erro
Inicia com a predefinição de objetivos 

(ATP – Analytical Target Profile)

A performance do método é verificada durante a validação
Concentra-se no desempenho através do estabelecimento do 

ATP

Entendimento limitado das variáveis analíticas
Avaliação sistemática dos efeitos individuais e interações das 

variáveis

Sem flexibilidade regulatória para alterações das variáveis 

analíticas

A operação dentro do MODR não é considerada alteração

(Method Operable Design Region)

Sem possibilidade de melhorias Possibilidade de melhoria contínua

INTRODUÇÃO
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Quality by Design & Analytical Quality by Design

QbD Process AQbD Process

Quality Target Product Profile (QTPP) Analytical Target Profile (ATP)

Critical Quality Attributes (CQA) Critical Method Quality Attributes (CMQA)

Risk Assessment Risk Assessment

Design of Experiments (DoE) Design of Experiments (DoE)

Design Space Method Operable Design Region (MODR)

Control Strategy Control Strategy 

Life Cycle Management Life Cycle Management

Tabela – Comparação dos componentes de QbD e AQbD

MOHINI, B.; SANJU, N. Analytical quality by design (AQBD): Int. J. Dev. Res., v. 5, n. 2, p. 3589-3599, 2015.
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▪ Identifica quais atributos serão necessários para que a qualidade e segurança seja obtida. Não se trata de

especificação do método analítico, mas de características qualitativas e quantitativas que suportem o

desempenho do método em questão.

▪ Forma a base do design para o desenvolvimento de métodos analíticos.

▪ ATP inclui todos os requisitos alvo, juntamente com a justificativa e os objetivos do método.

U. S. Food and Drug Administration. Guidance for Industry: Q8 (2) Pharmaceutical Development. 2009 (adaptado)

Analytical Quality by Design

❑ Analytical Target Profile (ATP)

INTRODUÇÃO
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ATP Alvo Justificativa

Analito Ativo 1 e Ativo 2 Desenvolvimento do método para os dois ativos.

Amostra Ativo 1, 2 e Impureza A
Desenvolvimento do método de preparo de 

amostra para os dois ativos e impureza A.

Separação Analítica Cromatografia em fase reversa

FR é mundialmente reconhecida que permite 

separação adequada para compostos como o 

ativo 1, etc. Log p das moléculas.

Equipamento Bomba binária e detector DAD

Bomba binária permite a mistura mais eficiente 

dos solventes e DAD a detecção de compostos 

com grupamento cromóforo.

Método Especificidade, exatidão, etc Cumprir com os critérios de validação.

Atributos de qualidade 

do método Analítico
Pratos teóricos, resolução, etc

Atender os critérios de qualidade comumente 

aceitáveis.

Tabela – Definição e justificativa de ATP

Analytical Quality by Design

❑ Analytical Target Profile (ATP)
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✓ Propriedades – características físico-químicas, biológicas ou microbiológicas do produto final com impacto

no ATP. Deve apresentar um limite, intervalo ou distribuição para que para que a qualidade e segurança

seja obtida.

✓ O CMQA para um método analítico são principalmente todos os parâmetros de validação do método,

incluindo os requisitos de robustez.

❑ Critical Method Quality Attributes (CMQA)

Analytical Quality by Design

U. S. Food and Drug Administration. Guidance for Industry: Q8 (2) Pharmaceutical Development. 2009 (adaptado)

❑ Critical Process Parameters (CPP)

✓ São os parâmetros críticos do processo – está relacionado com o método. É uma parte do CQMA (ex.

temperatura do banho, tempo de agitação, etc).

INTRODUÇÃO

12



❑ Critical Materials Attributes (CMA)

✓ São os parâmetros críticos do produto (material) – está relacionado com o produto. É uma parte do CQMA

(ex. solubilidade, pureza, etc).

Analytical Quality by Design

U. S. Food and Drug Administration. Guidance for Industry: Q8 (2) Pharmaceutical Development. 2009 (adaptado)

❑ Risk assessment

✓ É um processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão dos riscos à qualidade e

segurança em todo o desenvolvimento do método analítico.

INTRODUÇÃO
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Analytical Quality by Design

❑ Diagrama de Ishikawa

INTRODUÇÃO
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Analytical Quality by Design

❑ Análise de risco inicial

Conceitos e AplicaçõesINTRODUÇÃO
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Analytical Quality by Design

❑ Análise de risco inicial

Conceitos e AplicaçõesINTRODUÇÃO
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❑ Control Strategy

➢ De acordo com o ponto de vista analítico, a estratégia de controle pode ser definido como os fatores que

garantem que o método atenda os critérios de desempenho.

System Suitability
Variação de parâmetros ao redor 

do ponto ótimo para definição...

Analytical Quality by Design

INTRODUÇÃO
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Mudanças e desempenho serão monitorados durante toda o ciclo de vida, melhorando 

a rastreabilidade das mudanças do método e impacto dos resultados relatáveis

❑ Life Cycle Management

Freios

Pneus

Filtros

Bateria

Óleo

▪ Melhor compreensão do erro analítico na vida do produto.

▪ A gestão do erro analítico, ações preventivas e melhoria contínua,

mantêm o controle dos resultados reportáveis.

▪ Outro escopo – atualização do ATP e avaliar se o método se adequa.

▪ Caso contrário – Será realizado um novo desenvolvimento para essa

adequação.

Analytical Quality by Design

INTRODUÇÃO
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Delineamentos de Otimização

Otimização da metodologia

Delineamentos de Triagem

Avaliar relevância (significância) dos fatores

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Delineamentos de Triagem

❑ Proporcionam modelos simples do sistema.

❑ Identificar quais fatores são importantes.

❑ Se estamos trabalhando na região correta (faixa).

❑ O que fazer em seguida?

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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➢ Fatorial completo (2k)  

➢ Plackett-Burman

➢ Fatorial fracionado (2k-1)

▪ Maior número de experimentos e possibilidade de entendimento das interações.

▪ Menor número de experimentos e interações podem estar confundidas.

▪ Menor número de experimentos e interações não são consideradas.

Delineamentos de Triagem

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Fatorial Completo (2 níveis)

• Identificar quais fatores (testados em 2 níveis) tem influência relevante na resposta;

• Permite a avaliação de variáveis qualitativas e quantitativas;

• Permite avaliar as interações entre os fatores;

• Limitação: número alto de experimentos.

Delineamentos de Triagem

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Fatorial Fracionado (Incompleto)

• Identificar quais fatores (testados em 2 níveis) tem influência relevante na resposta;

• Permite a avaliação de variáveis qualitativas e quantitativas;

• Permite avaliar as interações entre os fatores de forma restrita.

Delineamentos de Triagem

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Plackett-Burman

• Identificar quais fatores (testados em 2 níveis) tem influência relevante na resposta;

• Permite a avaliação de variáveis qualitativas e quantitativas;

• Não permite avaliar as interações entre os fatores;

• Número de fatores: N – 1.

Delineamentos de Triagem

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Exemplo com 5 fatores 

Possibilidade de avaliar um grande número de fatores com um número muito reduzido de experimentos

Fatorial Completo

• 25 = 32 experimentos

Fatorial Incompleto

• 25-1 = 16 experimentos (resolução V)

Plackett-Burman

• Múltiplo de 4: 12 experimentos

Delineamentos de Triagem

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Gráfico de Pareto Gráfico de Efeitos Principais e Interação

Delineamentos de Triagem

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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❑ Processo através do qual se obtém o melhor valor de uma grandeza.

❑ Estudo do problema em que se deseja minimizar ou maximizar uma função através da escolha sistemática

dos valores de variáveis reais ou inteiros dentro de um conjunto viável.

Delineamentos de Otimização

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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➢ Box-Behnken

➢ Central Composto

➢ Fatorial Completo (3k)

▪ Menor número de experimentos (3 a 4 fatores) – 3 níveis para cada variável.  

▪ Maior número de experimentos (3 a 4 fatores) – 5 níveis para cada variável.  

▪ Maior número de experimentos em comparação ao central composto.  

Delineamentos de Otimização

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Box-Behnken

• É um tipo especial de delineamento fatorial;

• Permite o ajuste de modelo de regressão com termos de 1ª e 2ª ordem;

• Melhor custo-benefício quando comparado ao Fatorial Completo de 3 níveis.

Delineamentos de Otimização

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Central Composto (CCD)

• Identificar se os fatores (termos lineares e quadráticos) e suas interações tem influência relevante na

resposta;

• Permite o ajuste de modelo de regressão com termos lineares, quadráticos e interações;

• Utiliza 5 níveis de cada fator com um número reduzido de experimentos.

Delineamentos de Otimização

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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Fatorial Completo (3 níveis)

• Identificar se os fatores e suas interações tem influência relevantes na resposta desejada;

• Permite o ajuste de modelo de regressão com termos lineares e interações;

• Grande número de experimentos gerados.

Delineamentos de Otimização

TIPOS DE DELINEAMENTOS

31



Fatorial Completo 3 níveis

• 33 = 27 experimentos

• 3 níveis

Box-Behnken

• 2x3x(3-1) + Cp = 12 experimentos + Cp

• 3 níveis

CCD

• 23+(2x3) + Cp: 14 experimentos + Cp

• 5 níveis

Exemplo com 3 fatores 

Delineamentos de Otimização

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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2 pontos 3 pontos 5 pontos

Delineamentos de Otimização

TIPOS DE DELINEAMENTOS
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DELINEAMENTOS APLICADOS AO PREPARO DE AMOSTRA

Identificação de um conjunto inicial de condições de extração e de preparo de amostra

ETAPA 1: Informações do IFA e Farmacotécnico disponíveis 

o Solubilidade do IFA e a estabilidade da solução para selecionar (ou eliminar) solventes de extração / dissolução em

potencial para estudos de triagem.

o Excipientes e as condições de fabricação podem ser úteis para selecionar os mecanismos de dispersão (por exemplo,

trituração, agitação, agitação, homogeneização, etc.).

ETAPA 2: Avalie e selecione o diluente para dissolver e extrair o IFA 

o Conhecimento sobre qual solvente (ou combinações de solventes) fornecerá solubilidade e recuperação adequadas para

o ativo e impurezas.

o Propriedades físico-químicas do ativo e impurezas (pH, pKa, solubilidade, etc.).
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DELINEAMENTOS APLICADOS AO PREPARO DE AMOSTRA

Identificação de um conjunto inicial de condições de extração e de preparo de amostra

ETAPA 3: Avalie e selecione as condições apropriadas para desintegrar/dispersar o produto acabado

o Mecanismo para desintegrar e dispersar o medicamento (comprimidos de liberação imediata, comprimidos de liberação

retardada, comprimidos oro dispersíveis, cápsulas de gelatina dura, cápsulas de gelatina mole, etc.).

o Tipo de equipamento disponível no laboratório .

ETAPA 4: Avalie e selecione os parâmetros de agitação/extração

o A agitação é usada para ajudar a dispersar a forma farmacêutica e facilitar a dissolução do ativo e impurezas. Os meios

mais comuns de agitação são: agitação mecânica, agitação manual, agitação magnética, vórtex e sonicação.

o Para cada abordagem há um número de fatores que precisam ser controlados. Exemplo: se o agitador mecânico for

escolhido, será necessário selecionar o tipo de agitador a ser usado (orbital, recíproco ou ação de pulso), a velocidade de

agitação, tempo de agitação, recipiente utilizado e como ele deverá ser orientado.
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DELINEAMENTOS APLICADOS AO PREPARO DE AMOSTRA

Identificação de um conjunto inicial de condições de extração e de preparo de amostra

ETAPA 5: Avalie e selecione os meios adequados para remover componentes insolúveis

o Excipientes insolúveis podem ser removidos por filtração, centrifugação ou extração em fase sólida.

o Avaliar se impurezas relacionadas ao ativo estão ficando retidas na etapa de filtração.

ETAPA 6: Confirmar se o método de preparo de amostra funciona

o A etapa final do delineamento experimental é confirmar se a combinação das condições selecionadas nas cinco etapas

anteriores resulta em um método que funciona.

o Amostras de rotina, de estudos de estabilidade ou condições de fabricação "aberrantes" podem fornecer uma indicação

da sensibilidade do método.
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AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Planejamento experimental

Planejamento Pré Experimental

o Definir claramente os objetivos do(s) experimento(s) e identificar possíveis restrições (material, equipamento ou limitações

de recursos).

o Identificar os fatores e os níveis (ou intervalos) do método de interesse.

o Identificar quais variáveis de resposta (ou atributos do método) são de interesse. Exemplo: para o método de teor,

determinar a média e o desvio padrão da concentração do ativo na solução amostra. .

Seleção dos Delineamentos

o Avaliar a quantidade de fatores e níveis e verificar a necessidade de etapas de triagem.

Análise dos Dados

o Ferramentas estatísticas podem ser usadas para analisar os resultados.
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