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AUTOMATIZAÇÃO NO PROCESSO DE EMBALAGEM DE UMA INDUSTRIA 

FARMACÊUTICA 

 

1. RESUMO 

O trabalho consiste em melhorias a serem aplicadas num processo de 

embalagem farmacêutica sendo ele dividido em duas etapas: embalagem primária e 

secundária, onde a primária consiste no processo de envase de um determinado 

medicamento em sachês e em seguida enviado para a embalagem secundária, onde 

o produto já envasado é alocado em sua embalagem definitiva juntamente com a 

bula, em ambos os processos foram e serão aplicadas melhorias onde visam a 

ergonomia dos operadores, redução de chamados de manutenção, sejam elas 

mecânicas ou elétricas e aumento no índice de produção, aplicando as melhorias de 

troca do banco de resistência e instalação de um sistema de abastecimento 

automático, obtivendo até o momento um rendimento satisfatório das melhorias já 

aplicadas. 

Palavras-chave: Sachês. Melhorias no processo. Plano de Manutenção. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O avanço da tecnologia nos tempos atuais, força cada vez as pequenas e 

grandes empresas, sempre se manterem atualizadas com a automatização, 

mantendo o controle do processo industrial com equipamentos sofisticados, com a 

viabilidade no processo, reduzindo a mão de obra humana, obtendo uma maior 

qualidade no produto, com ganho em número de produção e segurança.  

           Segundo Taylor (09/07/2014), produtividade resulta da eficiência do trabalho 

e não da maximização do esforço. 

Com base na Norma Regulamentadora (NR-17), que tem como objetivo 

estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 

máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Com as atuais exigências 

dos padrões de qualidade exigidos pelo órgão de vigilância sanitária, o equipamento 

em questão, além de ser ultrapassado, por possuir peças e sistemas antiquados o 

mesmo pode vir a não apresentar uma total confiabilidade na qualidade final do 

produto, podendo ter severas consequências no momento do seu uso.   
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3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é automatizar uma linha continua de produção, no 

processo de envase e embalagem de sachês. Para isso será realizado a 

implantação de sistema de alimentação automatizado, substituição de ferramentas 

de selagem e bancos de resistências, alteração no modo de ajustes em atuadores 

pneumáticos em agrupador de sachês e por último a substituição do sistema de 

pesagem e conferencia de produto acabado.  

4. METODOLOGIA 

Para o estudo de caso foi utilizada algumas ferramentas de engenharia como, 

Moore e Garg ou Job Strain Index (índice de esforço) foi desenvolvido em 1995 por 

J. S. Moore e A. Garg, por isso, também é conhecido pelos seus nomes. Este 

método analisa se os trabalhadores, ao executar suas funções, podem desenvolver 

doenças musculoesqueléticas da parte distal dos membros superiores — mãos, 

punhos, antebraço e ombro — devido aos movimentos repetitivos. Segundo 

Hofrichter, OEE  (Overall Equipment Effectiveness) é indicador capaz de medir os 

resultados que surgem do conceito TPM (Total Productive Maintenance) que 

representa a medida de agregação de valor de um equipamento ou uma linha de 

montagem. A ferramenta 5s, que consiste um programa de gestão de qualidade 

empresarial desenvolvido no Japão que visa aperfeiçoar aspectos como 

organização, limpeza e padronização. E plano de manutenção.   

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto se iniciou, através do acompanhamento da rotina de produção dos 

operadores onde foi verificado as deficiências que a linha possuía trazendo 

insegurança quanto a qualidade do produto final e também a segurança dos 

operadores, a partir de então foram desenvolvidos os pontos que seriam melhorados 

para garantir a qualidade e eficácia do produto. Esta pesquisa se deu por meio da 

análise bibliográfica para levantamento dos problemas existentes, por meio das 

soluções propostas, foi verificado o melhor caminho para solução da problemática 

apresentada na empresa no estudo em questão. A pesquisa focou no estudo de 

caso onde utilizando as ferramentas de engenharia sugere-se que seja feita a troca 

de algumas peças do equipamentos e ajustes no plano de manutenção para que 

seja possível quantificar o tamanho do problema direcionar a melhor solução para 

situação problema e garantir uma implantação realizada com êxito. A partir de então, 
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em conversas com os operadores, coordenadores tanto de produção e manutenção, 

foram apresentadas as ideias para a implantação. Que seriam, a instalação de um 

(PIAB) - sistema automático de alimentação de pó, eliminando assim o processo de 

alimentação manual, a alteração para a parte externa do agrupador de sachês das 

válvulas reguladoras dos atuadores pneumáticos, reduzindo o tempo de parada de 

máquina devido mantenedor não precisa efetuar a parada do equipamento para o 

ajuste do equipamento e por último a substituição das ferramentas de selagem.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a troca do estampo, foi reduzido o esforço que o equipamento exerce 

para efetuar a selagem dos sachês. Anteriormente, com o estampo antigo, o 

equipamento trabalhava com alta pressão mecânica, o que acarretava em desgastes 

nas buchas, eixos e molas, podendo do ocasionar a quebra dos componentes.      
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