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1 RESUMO 

No presente trabalho são descritas informações sobre sala de estabilidade acelerada           

e melhorias a ser aplicadas na mesma, pois esta precisa seguir algumas normas             

para poder ser validada. A proposta desta norma (ANVISA conforme a resolução            

RDC Nº 15, 9 de agosto de 2015) é para manter a vida útil dos medicamentos                

armazenados em condições atípicas nesta sala para que a estabilidade a ser            

mantida na sala seja ideal, em temperatura, umidade e homogeneização, são os            

principais foco da melhoria pois os medicamentos necessitam estarem em          

circunstância apropriadas, para que não perca a integridade química e física e com             

isso submetemos o ambiente a um estudo com oito sensores, sendo de temperatura             

e umidade, para poder obter informações sobre a homogenização da sala, e assim             

constatado que a mesma não estava dentro da temperatura e a umidade            

especificada pelo órgão vigente, estes sensores fazem a medição a cada trinta            

segundos no período de vinte e quatro horas. 
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2  INTRODUÇÃO 

A indústria farmacêutica teve seu ínicio no final do século XIX e com o              

passar do tempo ela precisou se adequar as necessidades dos medicamentos, pois            

conforme houve avanço na ciência surgiu medicamentos que necessitam de uma           

condição especial de armazenamento. 

A partir daí foi preciso uma empresa para fazer o regulamento das            

empresas, na qual para armazenar certos medicamentos necessitam de uma sala de            

estabilidade acelerada. Esta tem a função de manter temperatura, umidade e           

homogenização. 

Para não haver perda de estabilidade de um medicamento ou torná-lo tóxico            

é preciso seguir a risca o que é estabelecido pelo fabricante, como a luz,              

temperatura e outros fatores a ser mantido. 

No Brasil a sala de estabilidade acelerada deve atender o regulamento           

específico da ANVISA e com isso manter a temperatura de 40° ± 2°C / 75% UR ±                 



5% UR, para obter a certificação e ainda passar por fiscalização a cada seis meses,               

tendo assim a certeza que a norma continua a ser seguida. 

  

3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é propor melhoria em um equipamento          

condicionador de ar de uma sala de estabilidade acelerada a fim de garantir a              

homogeneização de temperatura e umidade conforme previsto pela norma do órgão           

vigente, ANVISA conforme a resolução RDC Nº 15, 9 de agosto de 2015. 

 

4 METODOLOGIA 

Neste trabalho adotamos como procedimento analisar o ambiente a ser          

modificado e estudar a que ponto deveríamos chegar para obtermos a certificação            

do mesmo. Ao fazer o estudo deste ambiente foi notada a falta de controle no               

condicionamento de ar e buscamos métodos de controle eficiente. 

A base dos nossos estudos foi feitas em campo, numa sala de estabilidade             

acelerada de uma empresa farmacêutica, obtivemos os dados antes e depois da            

modificação feitas na mesma. Foi preciso 4 meses entre o período de estudo e              

modificação, sendo que esta sala aguardava desde 2012 para obter tal certificação. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Para darmos inicio ao processo de desenvolvimento de melhoria desta sala           

foi necessário o estudo de climatização, sensores e normas básicas para certificação            

da sala. 

Após os primeiros estudos da sala foram notado que seria necessária           

algumas mudanças na sala para poder adequá-la dentro dos padrões          

pré-estabelecidos pela norma da ANVISA.  

Notamos que tinham pequenas mudanças a ser feitas na sala para que            

houvesse um uso melhor do ar condicionado, já que havia por exemplo prateleiras             

atrapalhava a distribuição do ar, a partir deste ponto em que modificamos a sala              

tirando ou substituindo objetos que prejudicavam o ambiente, fomos estudar os           

pontos em que a temperatura esta fora do padrão assim como a umidade. 



Com isso fizemos o levantamento do que seria necessário para tal           

adequação e foi preciso o uso de um conversor e potência (relé de estado solido),               

quatro micro ventiladores, uma saída digital no PLC, nove protetores de alumínio nos             

difusores, alteração no offset do PLC, mudança de layout com eliminação de uma             

prateleira, substituição de micro switch por sensor de nível de alta temperatura e             

substituição de boia latão por inox. Com isso conseguimos manter a mesma            

temperatura, umidade, homogenização, segurança do equipamento e da sala em          

todos os pontos dentro da sala. 

 

6 RESULTADOS 

Após pesquisar sobre o processo de tratamento de ar em ambientes           

fechados, notamos que o ar nas laterais da sala havia saturação de ar úmido, pois a                

sala estava com retorno somente no centro da mesma. Por isso foi preciso à              

instalação de micros ventiladores, para que houvesse aceleração de ar úmido nos            

cantos da sala afim de acelera a troca. 

Notamos também problemas com switch, pois este enferrujava por causa          

da umidade em que a sala era mantida, mas com a substituição deste por sensor de                

nível foi resolvido tal problema. 
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