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Este artigo trata das principais contribuições que o sistema de 

identificação por radiofreqüência (RFID) pode oferecer à logística 

hospitalar. Embora a literatura especializada apresente alguns casos 

de aplicação do RFID em hospitais, existte ainda uma lacuna, 

apresentar como essa tecnologia poderia ser aplicada às atividades 

logísticas de um hospital. Para isso, foi desenvolvida uma revisão 

bibliográfica visando sistematizar o conhecimento existente sobre as 

aplicações logísticas do sistema RFID e a logística hospitalar. No 

final, uma proposta baseada na tecnologia de identificação por 

radiofreqüência voltada às atividades logísticas da cadeia de 

suprimentos de um hospital é apresentada dentro de uma perspectiva 

de aplicação para gerentes, acadêmicos e outros interessados no 

assunto. 
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1. Introdução 

A gestão hospitalar é considerada uma atividade complexa, pois envolve a realização de 

vários processos distintos, ou seja, numa unidade hospitalar pode ser encontrado além do 

serviço de saúde, um hotel, um laboratório, um restaurante, uma lavanderia, um serviço de 

manutenção, uma farmácia, um hemocentro além de outros serviços que dependem de 

suprimentos, exigindo dessa forma, atenção e controle especializados no que se refere aos 

seus fluxos de materiais. Além disso, o setor é regido por um grande número de leis e 

regulamentações. 

Jacobi (1994) define os serviços hospitalares como o conjunto de processos voltados ao 

restabelecimento e manutenção da saúde de pessoas enfermas, tendo assim uma valiosa 

função social. Para ao autor, de forma análoga a outros processos produtivos, as atividades 

logísticas representam parte considerável do custo global de um hospital.  

Poulin (2003) reforça esta afirmação ao destacar que 30% do total das despesas de um 

hospital são investidos em atividades logísticas e a metade desses custos poderia ser eliminada 

por meio de uma boa gestão dessa atividade. Problemas em controle de estoques, uma das 

atividades primárias da logística, por exemplo, poderia levar a falta de medicamentos e/ou 

materiais, comprometendo diretamente a atividade fim de uma organização hospitalar 

(APTERL e POURJALALI, 2001). 

Adicionalmente, Gomes e Reis (2000) destacam que uma organização hospitalar pode ser 

caracterizada como um complexo sistema logístico, onde recursos humanos, físicos e de 

informação necessitam ser coordenados e harmonizados, o que, em razão da atual 

complexidade desses sistemas, só é possível de ser realizado de forma eficiente por meio da 

incorporação ao processo gerencial de tecnologias da informação e comunicação. 

Estudos como o de Nanang et al. (2003) e Pokharel (2005) mostram uma tendência de 

crescimento no uso dessas tecnologias em hospitais, com especial destaque a internet, intranet 

e nos últimos anos o uso de sistemas ERPs. Entre as outras tecnologias apontadas por esses 

autores estão: o código de barras, utilizado para rastrear e identificar as entregas internas de 

produtos e medicamentos e os sistemas PDAs (assistentes digitais pessoais) para gravar e 

transmitir dados relacionados à logística. A utilização dessas tecnologias tem sido focada em 

gestão financeira e de estoques, distribuição interna de produtos e medicamentos e no e-

commerce.  

Já publicações mais recentes (FISHER e TORIN, 2008; YU, 2008) destacam a aplicação dos 

sistemas de identificação por radiofreqüência (RFID) e seus potenciais impactos na redução 

de custos operacionais e melhorias dos serviços médicos e da segurança dos pacientes. Porém, 

constata-se que esses trabalhos não tratam desses impactos dentro de uma perspectiva voltada 

à logística hospitalar. Dessa forma, o artigo tem como objetivo contribuir com a apresentação 

de uma proposta de aplicação baseada no sistema de identificação por radiofreqüência para a 

logística hospitalar. 

Para isso, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental visando sistematizar a literatura 

sobre logística hospitalar e as aplicações do RFID na logística. Foi utilizada a base de dados 

do Web of Science, dando preferência aos artigos melhores classificados, sendo estes 

complementados por outros que tratavam do mesmo assunto em outras bases de dados, tais 

como: Scopus, EmeraldInsight, e Compendex. 
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 Constatou-se que a literatura sobre logística hospitalar é incipiente e restrita principalmente 

aos fóruns de discussão internacional. Já a literatura sobre as aplicações do RFID na logística 

é vasta, por se tratar de uma área preconizadora na aplicação e uso desta tecnologia. Dessa 

forma, transferir os conhecimentos da consolidada teoria sobre as aplicações do RFID para a 

incipiente logística hospitalar constitui-se no principal desafio desse artigo. Uma visão geral 

dos procedimentos metodológicos para a construção da proposta é apresentada na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Construção da proposta 

 

2. Referencial teórico 

O referencial teórico está dividido em duas partes. A primeira trata da logística hospitalar, 

destacando as seis atividades primárias da logística em um hospital, baseando-se na estrutura 

de Aptel e Pourjalali (2001) e Barbieri e Machline (2006) e complementando-as com outras 

publicações sobre o tema como as de Xiong et al. (2007) e Lapierre e Ruiz (2005).   

A segunda parte apresenta o levantamento bibliográfico sobre o sistema de identificação por 

radiofreqüência (RFID), cujo enfoque se dá nas suas aplicações logísticas. O objetivo da 

seção 2 consistiu em sistematizar o conhecimento sobre essas duas áreas do conhecimento, 

que por sua vez, deram o suporte necessário para a construção da principal contribuição do 

artigo. 

2.1 Logística hospitalar 

A logística é um processo de vital importância para melhoria dos serviços hospitalares e para 

a redução de custos. Embora compras e gestão de estoques sejam atividades de não-agregação 

de valor em hospitais (APTEL e POURJALALI, 2001), Jarret (1998) destaca que cada uma 

dessas atividades é necessária, uma vez que a natureza e o volume dos itens requeridos 

diariamente são difíceis de predizer. Para o autor, a eficácia dos serviços prestados pelos 

hospitais pode ser melhorada pelo entendimento das práticas logísticas e de sua gestão.  

As atividades primárias logísticas da cadeia de suprimentos de um hospital envolvem a 

seleção de materiais, compras, recebimento, armazenagem e gestão de estoques e distribuição 

(APTEL e POURJALALI, 2001; BARBIERI e MACHLINE, 2006). 

2.1.1 Seleção de materiais 

A seleção de materiais envolve as atividades de especificação (identificação), simplificação, 

padronização, classificação e o estabelecimento de critérios para a adoção de novos materiais 

e substituição dos que estão sendo usados (BARBIERI e MACHLINE, 2006). 
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A especificação consiste em identificar e individualizar os materiais, a fim de eliminar as 

possíveis confusões com materiais similares, além de facilitar a comunicação entre as pessoas. 

A simplificação e padronização buscam reduzir a variedade desnecessária de materiais que 

atendam as mesmas finalidades. Materiais selecionados anteriormente devido ao surgimento 

de substitutos de melhor desempenho 

Já a classificação e codificação consistem em formar grupos de materiais segundo algum 

critério, como por exemplo, pelas dificuldades de armazenamento ou pelo valor de sua 

utilização. 

Ressalta-se que a seleção dos materiais a serem utilizados pelo hospital deve ser efetuada com 

base em uma gestão que seja capaz de explicitar as divergências e alcançar um consenso entre 

os atores envolvidos, quais sejam: usuários, compradores, farmacêuticos, almoxarifes e 

diretor financeiro. 

2.1.2 Compras 

Para Barbieri e Machline (2006) a área de compras está relacionada ao processamento das 

aquisições de bens que a organização necessita e os processos de compra de um hospital 

envolvem diversas atividades, entre elas: a manutenção de cadastros de fornecedores, emissão 

de pedidos de compras, elaboração de cotações, negociações, contratação e o 

acompanhamento, avaliação e desenvolvimento de novos fornecedores. 

Já as atividades de compras variam em função do tipo de compra, podendo ser de três tipos: 

compras normais de itens padronizados, compras emergenciais e compras de itens não 

padronizados (BARBIERI e MACHLINE, 2006). 

Um sistema de compras de itens padronizados está relacionado às compras desencadeadas 

pelo sistema de reposição adotado e o atendimento ao usuário ocorre na medida da existência 

de estoques. 

Já o sistema de compras de emergência é necessário, pois as possibilidades de ruptura de 

estoques ou a ocorrência de compra de algum material especial está presente no dia-dia de 

uma unidade de saúde. Por isso, devem-se estabelecer políticas de estoques também para 

assegurar a capacidade em atender a demanda emergencial. 

O terceiro tipo de atividade de compras é a de itens não-padronizados, na qual são itens que 

devem conter justificativas e, se for medicamentos, devem seguir os procedimentos de seleção 

de materiais. Autorizada a solicitação por uma autoridade competente, o processo de compras 

segue de modo semelhante ao dos itens padronizados. 

Em relação aos dois principais sistemas de reposição de estoques, tem-se o de ponto de 

pedido, na qual o hospital inicia o processo de compra no momento em que o seu nível de 

estoques é igual ou menor que o ponto de pedido e o outro método é o de reposição periódica, 

cujo momento que desencadeia o processo de compra é predeterminado e a partir daí, o 

responsável pelo armazenamento (farmacêutico ou almoxarife) ou o próprio sistema emite 

uma solicitação automática para a compra em pauta. 

Estudos como o de Xiong et al. (2007) mostram que os métodos de reposições periódicas são 

utilizados para suprimentos médicos e que nem todos os hospitais praticam algum método de 

gestão de estoques, sendo que muitos ainda realizam seus pedidos baseados na demanda de 

seus departamentos individuais. 

Para materiais de escritório e itens não-médicos, o estoque é reposto após um pedido de 
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compra gerado por diversos departamentos ou através de revisões periódicas. Outra 

descoberta é que a maioria dos hospitais pratica semanalmente uma política de reposição para 

medicamentos e poucos hospitais utilizam a reposição diária para reduzir os custos de 

armazenamento (XIONG et al., 2007). 

2.1.3 Recebimento 

As atividades de recebimento num hospital incluem o processo de verificação de um lote 

encomendado de medicamentos, observando-se a denominação do produto, sua quantidade, 

forma farmacêutica, concentração, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. Os quatro primeiros itens devem estar de acordo com o pedido de compra e devem 

ser conferidos por um almoxarife ou farmacêutico por meio de uma cópia desse pedido. 

De acordo com os autores, a área de recebimento deve reservar uma área do almoxarifado 

para a descarga do material pelo fornecedor, que aguardará aceitação. Depois de aceito 

seguindo os critérios supracitados, as notas fiscais são lançadas no sistema, sendo uma cópia 

enviada ao setor de compras e contas a pagar e os materiais (itens médicos e não-médicos) 

liberados para o seu armazenamento, atividade destacada na próxima subseção. 

2.1.4 Armazenagem 

A importância dessa atividade pode ser vista quando se diferencia os hospitais das empresas 

de manufatura, ou seja, as empresas de manufatura podem atender praticamente todas as suas 

atividades com dois tipos de locais de armazenagem, sendo um para matérias-primas, 

componentes, materiais auxiliares e demais insumos de produção; e outro, para os seus 

produtos acabados. Já os hospitais têm necessidade de mais locais de armazenagem em 

decorrência das características diferenciadas dos bens materiais que utiliza, sendo esses locais 

referentes aos seguintes setores: farmácia hospitalar, nutrição e dietética, lavanderia e 

almoxarifado geral (BARBIERI e MACHLINE, 2006). Será destacada logo em seguida cada 

uma dessas atividades tendo como base a teoria de Barbieri e Machline (2006). 

A farmácia hospitalar tem duas funções principais: a) receber, armazenar e distribuir 

medicamentos aos usuários; e b) preparar ou fabricar medicamentos, produtos químicos e de 

limpeza, além de materiais diversos. São armazenados medicamentos de prateleiras, 

psicotrópicos e aqueles que necessitam de refrigeração como, por exemplo, alguns 

antibióticos.  

O serviço de nutrição e dietética tem as funções de formular dietas para pacientes que 

necessitam regimes especiais e refeições regulares, além de produzir e servir estas refeições. 

O tamanho das áreas de armazenagem nesse setor depende do número de refeições por turno, 

conforme estabelece a Resolução RDC Nº 50 de 21/2/2002. 

Já a lavanderia hospitalar tem a função de abastecer o hospital de roupas de cama, mesa e 

banho, além de uniformes e campos cirúrgicos em condições adequadas. Existe uma portaria 

que define as dimensões para as áreas de processamento de roupas de acordo com o peso de 

roupa processada por dia. A rouparia consiste no almoxarifado da lavanderia. Nela, as roupas 

são armazenadas em prateleiras, podendo ser identificadas como peças de tecidos, roupas 

novas e roupas reparadas. Da área total da unidade, 30% devem ser destinados para a 

armazenagem e distribuição desse material. 

Por final, no almoxarifado geral é mantido o estoque de suprimentos variados necessários 

para o funcionamento do hospital, quais sejam: materiais de uso geral, produtos de limpeza, 

peças de reposição, materiais de escritórios, uniformes, utensílios, produtos químicos e 
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cilindros de gases medicinais. 

Autores como Xiong et al. (2007) justificam a separação da armazenagem entre itens médicos 

e não-médicos. Para eles, grande parte dos hospitais não compartilha o mesmo armazém 

central para produtos médicos e não-médicos, pois tais produtos necessitam ser tratados de 

formas distintas e geralmente são gerenciados por diferentes departamentos.  

Os autores destacam ainda que hospitais possuem pelo menos um armazém central e nos 

últimos anos estão começando a investir maciçamente na implementação de sistemas ERPs 

para monitorar os níveis de estoque entre áreas de estocagem individuais e o armazém central.  

 

2.1.5 Gestão de estoques 

A gestão de estoques é composta pelas atividades de previsão da demanda e a montagem e 

operação de sistemas de reposição de estoques (BARBIERI e MACHLINE, 2006). Essa 

atividade é de suma importância para os hospitais, não só para evitar a falta de medicamentos 

e outros itens médicos, como também para evitar desperdícios ao comprar quantidades 

desnecessárias de um mesmo produto e não os utilizar em tempo hábil, fazendo com que os 

mesmos percam a sua validade por desuso. 

Lapierre e Ruiz (2005) destacam que o cuidado com o paciente é um assunto delicado em 

virtude da natureza imprevisível dos serviços hospitalares, especialmente aqueles pacientes 

que requerem um cuidado especial. Dessa forma, é necessário um mínimo de estoques para 

que os hospitais consigam lidar com situações inesperadas, como um surto de doenças.  

Uma das áreas críticas à gestão de estoques em hospitais é a farmácia hospitalar. Agapito 

(2005) destaca que geralmente essa área é obrigada a trabalhar com estoques elevados, além 

de abrigar uma diversidade de produtos, dificultando sobremaneira o planejamento de seu 

ressuprimento. Por conseqüência, o custo total associado aos medicamentos representa um 

valor significativo nos orçamentos dos hospitais e vem acompanhado por outros problemas, 

como a falta de qualificação dos profissionais responsáveis pelo gerenciamento desses 

estoques e de sistemas computacionais específicos para suporte à decisão. 

2.1.6 Distribuição 

Barbieri e Machline (2006) referem-se à distribuição como sendo a movimentação entre os 

estoques e os pontos de prestação de serviço no hospital. O seu objetivo é de garantir a 

entrega de medicamentos e materiais no momento e local necessários. Uma das características 

dessa atividade em hospitais é a falta de um fluxo de distribuição bem definido e a dificuldade 

de prever com segurança todos os materiais necessários a algum procedimento médico 

(BOWERSOX e CLOSS, 2001). 

Outra característica segundo Xiong et al. (2007) é que para os itens médicos não são 

efetuadas entregas diretas aos departamentos médicos, ou seja, a maioria recebe as entregas 

em um armazém central para posterior distribuição aos departamentos médicos. Já quando se 

trata de itens não-médicos, como materiais de escritório, por exemplo, as entregas são 

realizadas na maioria dos casos diretamente aos departamentos médicos. Como os 

equipamentos para escritório são itens de pouco movimento, a entrega direta baseada em 

pedidos pode reduzir consideravelmente os custos para estocagem e manuseio.   

2.2 Sistema de identificação por radiofreqüência 

Nos últimos anos, o sistema de identificação por radiofreqüência tem se transformado em uma 
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das principais aplicações para a melhoria da agilidade nas operações de manufatura. Essa 

tecnologia permite a identificação à distância e sem a necessidade de visada direta como 

ocorria com o antigo código de barras (WANT, 2006).  

Angeles (2006) define RFID como um sistema de auto-identificação que permite armazenar e 

recuperar dados em um circuito integrado (chip) via ondas de radiofreqüência, cujo objetivo 

básico é viabilizar a captura automática da identidade e características de objetos físicos. 

Estes objetos podem incluir: documentos, produtos, caixas, paletes, veículos, pessoas ou até 

mesmo animais.  

A composição básica de um sistema RFID consiste em: a) software e infra-estrutura de apoio, 

b) leitores, c) antenas e d) etiquetas (KESKILAMMI et al., 2002; FINKENZELLER, 2003; 

JONES et al., 2004). Já a classificação e os tipos de cada componente são especificados na 

Tabela 1. 

Software/ Infra-estrutura Leitores Antenas Etiquetas 

Middleware: disponibiliza 

os dados coletados de 

forma tratada e controlada;  

Broker: conjunto de 

funções para ligar as regras 

de negócio ao tratamento 

dos dados coletados 

Monitoring: permite 

acompanhar o histórico das 

transações realizadas; 

Programas de Gestão: 

aplicativo dedicado aos 

processos de interesse da 

empresa. 

(CANGIALOSI et al.,2007, 

FINKENZELLER, 2003) 

Portáteis: acoplados a 

coletores portáteis de 

dados; 

Móveis: embarcados em 

veículos ou 

empilhadeiras; 

Portal: é típica quando se 

deseja controlar, por 

exemplo, o recebimento 

de produtos em docas, em 

um centro de distribuição 

ou na retaguarda de uma 

loja, ou em áreas de 

passagem, por exemplo, 

entre a área de produção e 

o estoque de uma fábrica. 

 

(JONES et al., 2004; 

ANGELES, 2006) 

Direcional: polarização 

circular – lóbulo de 

irradiação e direcionado 

circularmente para um 

objeto 

Yági: polarização linear 

– lóbulo de irradiação é 

centrado num 

determinado ponto 

geralmente de maior 

alcance. 

 
(KESKILAMMI et al., 

2002) 
 

Passiva: é o tipo mais 

comum de etiqueta e 

permite somente a leitura. 

A informação só pode ser 

gravada uma única vez pelo 

usuário.  

Semi-passiva: maior 

alcance e capacidade 

(memória, senha, 

criptografia), tem bateria 

somente para manter as 

funções de memória. 

Ativa: além das funções 

anteriormente descritas, 

existe a função de poder se 

comunicar com as outras 

etiquetas da mesma classe.  

 

(FINKENZELLER, 2003; 

WANT, 2006) 

Tabela 1: Classificações e tipologia dos componentes de um sistema RFID 

Ressalta-se que estes componentes podem ser combinados dependendo da finalidade a qual 

uma empresa visa atender. Por exemplo, para agilizar o recebimento de matéria-prima, uma 

empresa pode optar em adotar um leitor em forma de portal, cuja antena poderá ser de 

polarização circular em virtude da desnecessidade de uma maior distância de leitura. Tal 

combinação fará a leitura das etiquetas passivas fixadas nas matérias-primas. Enquanto essa 

leitura é realizada, o middleware disponibilizará os dados coletados de forma tratada e 

controlada para um programa de gestão ou módulo associado a ele, auxiliando por final, o 

gestor em suas tomadas de decisões e atividades gerenciais rotineiras. Além disso, estoques 

serão atualizados em tempo real e as informações sobre os mesmos tornar-se-ão mais 

acuradas, devido à baixa intervenção humana no processo de coleta de dados, o que diminui a 

probabilidade de ocorrência de erros. 

Estas e outras aplicações dessa tecnologia na logística serão destacadas na seção 2.2.1. O 

objetivo é sistematizar este conhecimento, transferindo-o para o contexto da logística 

hospitalar. 
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2.2.1 Aplicações na logística 

Diversos autores apontam a aplicabilidade da tecnologia de identificação por radiofreqüência 

na logística. Entre esses autores, destacam-se Brewer et al. (1999), Nadeem et al. (2003), 

Jedermann et al. (2006), Chow et al. (2006), Angeles (2006). Cada autor contribui com uma 

aplicação logística específica, sendo o objetivo da presente seção reuni-las e sistematizá-las 

no âmbito de uma cadeia de suprimentos.  

Primeiramente, realizaram-se buscas com as palavras-chave RFID e logistics. Após isso, os 

artigos encontrados foram classificados segundo o seu número de citações e data de 

publicação. Deu-se preferência aos artigos melhores classificados, sendo estes 

complementados por outros que tratavam do mesmo assunto nas diversas bases de dados 

existentes, tais como: Scopus, EmeraldInsight, e Compendex. 

Esses autores e suas respectivas contribuições estão resumidos na Tabela 2. 

 

Artigos Contribuições 

BREWER et al. 

(1999) 

 

Contribui com a questão da rastreabilidade. O autor trata da chamada “tecnologia inteligente 

de rastreamento”, na qual incluem: o GPS, a telecomunicação wireless (sem fio) e a 

tecnologia de identificação por radiofreqüência (RFID), sendo estas tecnologias integradas e 

utilizadas para a melhoria das operações logísticas, tais como: controle dos prazos de 

entregas aos clientes, otimização de rotas de distribuição, entre outras.  

NADEEN et al. 

(2003) 

Destaca a aplicação do RFID em atividades logísticas distribuídas por todas as fases de uma 

cadeia de suprimentos: recebimento/conferência, armazenamento, produção, gerência de 

estoques, expedição e até mesmo o fluxo reverso (logística reversa). 

 

JEDERMANN 

et al. (2006) 

Os autores destacam entre outros a aplicação de sistemas de sensores no RFID, ou seja, uma 

combinação entre redes de sensores, RFIDs e agentes de software para controles 

telemétricos (temperatura, umidade e pressão) em transportes logísticos de produtos 

alimentícios. 

CHOW et al. 

(2006) 

Apresenta como o RFID em combinação com um modelo de otimização de rotas podem ser 

utilizados para a melhoria do desempenho das operações de armazenagem e no planejamento 

e uso dos recursos.  

ANGELES 

(2006) 

O artigo foca na aplicação do RFID em operações logísticas. Primeiramente, são destacados 

os elementos-chave da aplicação do RFID e apresentados cinco casos práticos com o 

objetivo de demonstrar os benefícios logísticos com o uso da tecnologia. Os autores 

destacam como maiores benefícios a liberdade ou fluidez dos processos logísticos e o ganho 

de visibilidade na cadeia de suprimentos. Outra contribuição reside em destacar as 

aplicações da tecnologia nas atividades de recebimento/conferência, armazenamento e 

reposição, suprimentos/ atendimento do pedido e expedição em redes varejistas. 

Tabela 2: Aplicações da tecnologia de identificação por radiofreqüência na logística 

Após o levantamento das aplicações logísticas destacadas na Tabela 2, foi construída a 

proposta relacionando-as com as seis atividades primárias logísticas de um hospital, sendo 

esta apresentada na seção 3.  

3. Apresentação da Proposta 
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O levantamento bibliográfico apresentado na seção 2 desse trabalho forneceu os subsídios 

necessários para a construção da Tabela 3, que analisa o suporte que o sistema de 

identificação por radiofreqüência pode oferecer as seis atividades primárias da logística 

hospitalar.  

O referencial sobre logística hospitalar permitiu o entendimento do que trata cada uma dessas 

atividades, bem como os problemas logísticos inerentes a elas. Já as aplicações do RFID na 

logística, tema da seção 2.2.1 permitiu visualizar como essa tecnologia poderia ser aplicada 

nas atividades logísticas de um hospital. O resultado é a construção de uma proposta para 

aplicação, como pode ser visto na Tabela 3. 

 

 

 

Logística 

Hospitalar 
Definição 

Suporte da Tecnologia de Identificação por 

Radiofreqüência (RFID) 

Seleção de 

materiais 

Envolve as atividades de 

especificação (identificação), 

simplificação, padronização, 

classificação e o estabelecimento de 

critérios para a adoção de novos 

materiais e substituição dos que 

estão sendo usados.  

A falta de identificação de materiais e medicamentos 

gera armazenamento errado e conseqüentemente 

dificuldade na localização. O uso de tags RFID em 

cada localização das prateleiras integrada com 

dispositivos móveis de leitura e sistemas de WMS 

(Warehouse Management System) soluciona esse 

problema.   

A atividade de especificação, que consiste em 

identificar e individualizar os materiais a fim de 

eliminar confusões contará com o suporte da 

tecnologia, pois cada etiqueta RFID possui um 

código EPC único, que possibilita a identificação e 

rastreabilidade individualizada de cada item. 

 

Compras ou 

aquisições 

Envolve as atividades relacionadas 

a seleção, avaliação, 

desenvolvimento e negociações 

com fornecedores, além do 

acompanhamento das compras. 

 

A automação gerada pelo RFID permite o controle ou 

o acompanhamento das movimentações de estoques 

em tempo real. Assim, compras basearão seus 

pedidos em informações de inventários mais acuradas 

e de forma mais ágil, diminuindo a falta de estoques 

ou até mesmo a compra de itens em excesso. 

Laboratórios farmacêuticos, fabricantes de produtos 

hospitalares e de consumo ou até mesmo os seus 

distribuidores e representantes terão o seu 

fornecimento otimizado em virtude disso, 

principalmente aos que fazem entregas diretas aos 

hospitais e utilizam-se do EDI para a troca eletrônica 

de dados com o hospital parceiro.  

 
Recebimento Incluem o processo de verificação 

de um lote encomendado de 

medicamentos, observando-se a 

denominação do produto, sua 

quantidade, forma farmacêutica, 

concentração, número de lote, 

Investindo-se em um portal de leitura a ser fixado na 

doca de recebimento, será obtido ganho de tempo e 

acuracidade no recebimento de materiais e 

medicamentos. Informações gravadas nas etiquetas 

de RFID tais como a denominação do produto, sua 

quantidade, forma farmacêutica, concentração, 
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prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Após aceito 

seguindo os critérios supracitados, 

as notas fiscais são lançadas no 

sistema, sendo uma cópia enviada 

ao setor de compras e contas a 

pagar e os materiais (itens médicos 

e não-médicos) liberados para o 

seu armazenamento. 

 

número de lote, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde serão lidas automaticamente 

com a passagem das mesmas pelo portal e qualquer 

tipo de divergência nessas informações serão 

identificadas. O aumento na acuracidade dos dados 

coletados é inerente à tecnologia devido a ausência 

de intervenção humana, o que diminui a 

probabilidade de ocorrência de erros. 

Armazenagem Relacionado às atividades de 

recebimento, guarda, preservação e 

segurança dos materiais. 

Sensores fixados nas etiquetas de radiofreqüência 

poderão controlar a telemetria (temperatura, umidade, 

pressão) de materiais perecíveis como alguns 

antibióticos e até mesmo bolsas de sangue, evitando 

perdas por perca de validade ou acondicionamento 

indevido.  Além disso, a função do RFID que permite 

a emissão de alertas sonoros ajudará no controle de 

estoques, evitando a perda por roubos ou a 

recolocação do medicamento no seu devido lugar.  

 

Logística 

Hospitalar 
Definição 

Suporte da Tecnologia de Identificação por 

Radiofreqüência (RFID) 

Gestão de 

estoques 

Composta pelas atividades de 

previsão da demanda e a 

montagem e operação de sistemas 

de reposição de estoques. 

Assim como na armazenagem, a gestão de estoques 

será beneficiada com a emissão de alertas sonoros e a 

fixação de sensores junto às etiquetas de 

radiofreqüência. Além disso, a previsão da demanda 

e os sistemas de reposição de estoques serão 

beneficiados com a melhoria na acuracidade, pois o 
RFID contabiliza com precisão todas as 

movimentações de itens que saem ou entram no 

estoque tornando o inventário físico semelhante ao 

inventário contábil. 

 

Distribuição 

interna 

Refere-se à movimentação entre os 

estoques e os pontos de prestação 

de serviço no hospital. 

A rastreabilidade individual será possível em virtude 

do código EPC único de cada etiqueta. Com isso, será 

possível identificar se determinado medicamento foi 

ministrado e qual o status do tratamento de um 

paciente, caso o paciente tenha uma pulseira de RFID 

com etiqueta ativa, que permite e edição e inclusão 

de dados. Tal aplicação permitirá que o hospital 

melhore a sua logística de distribuição e 

consequentemente a sua prestação de serviço. 

Tabela 3 - Proposta de aplicação do RFID para a logística hospitalar 

 

4. Considerações finais 

A melhoria de uma atividade por meio da inclusão de alguma tecnologia é e sempre será uma 

falácia se não ocorrer o envolvimento das organizações nesse processo. Hospitais que sempre 

foram vistos como sinônimos de má administração, atualmente estão buscando novas formas 

de gestão aliadas ao uso dessas tecnologias. 

No centro dessa discussão, encontra-se a tecnologia de identificação por radiofreqüência 

(RFID), muito utilizada e aplicada em operações logísticas varejistas nos últimos anos. A 

produção científica dos aspectos técnicos relacionados à implantação dessa tecnologia em 
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hospitais também vem crescendo nos últimos anos, mas grande parte das publicações falham 

em não apresentar qualquer referência para a sua aplicação, ainda mais quando se  tratam de 

hospitais ou mais especificamente da logística hospitalar. 

Como conseqüência, o presente artigo identifica e sistematiza as possíveis aplicações do 

RFID na logística hospitalar, apontado a infra-estrutura necessária para essa aplicação. 

Espera-se que o reconhecimento dessas aplicações enseje implicações sobre pesquisas 

relacionadas à logística hospitalar, que atualmente encontram-se incipientes e restritas aos 

fóruns de discussões internacionais. Um estudo de natureza prática para verificação das 

interações dessa tecnologia em ambientes hospitalares brasileiros será bem vindo, até mesmo 

para validar a proposta do artigo. 
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