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Resumo 

Esta dissertação tem como objetivo, no contexto de um dos maiores hospitais portugueses, o 

Centro Hospitalar de São João, EPE. (CHSJ), analisar o processo atual de gestão de ativos 

imobilizados e, recorrendo a ferramentas de design de serviços, avaliar e propor uma solução 

de gestão de ativos imobilizados baseada na utilização de tecnologia RFID, que sirva de apoio 

à tomada de decisão. Tendo em conta a dimensão da instituição e o âmbito deste projeto de 

dissertação, foram  identificadas áreas e categorias mais relevantes de atuação dentro da 

instituição, não descurando  a possibilidade de escalabilidade futura.   

A correta gestão de ativos imobilizados é de extrema importância no contexto de uma 

organização pelo impacto que impõe na contabilidade e nas demonstrações financeiras por via 

das amortizações, demonstrações financeiras que por sua vez possuem um impacto 

significativo na fiscalidade (Guimarães 2005). 

Do ponto de vista da administração fiscal em Portugal é ainda mais importante tendo em 

conta que as organizações poderão utilizar esta gestão para manipular as suas demonstrações 

financeiras em seu beneficio (Keating et al. 1999). 

Além da relevância de possuir demonstrações financeiras que reflitam a real situação da 

organização para todos os stakeholders, no caso particular das organizações públicas e mais 

especificamente nas do setor da saúde, com as pressões sobre os gastos públicos, os 

orçamentos hospitalares enfrentam um maior escrutínio do que no passado, obrigando a um 

maior controlo sobre os seus ativos imobilizados, mas exigindo também um maior esforço na 

gestão dos recursos, humanos e financeiros. 

Adicionalmente para os hospitais públicos, assim como para a maioria das oganizações, é 

importante conhecer a constituição e localização exata dos seus ativos imobilizados, tais como 

equipamentos médicos, aparelhos eletrónicos, mobiliário, etc., e como estão a ser utilizados. 

Um controlo efetivo do parque de ativos imobilizados, a qualquer momento, poderá evitar a 

aquisição desnecessária de equipamentos, aumentar a reutilização e produtividade dos 

equipamentos, reduzir a sua perda e desaparecimento, com impacto significativo nos custos e 

no tempo de espera necessário para o tratamento dos utentes, alguns dos indicadores mais 

relevantes neste setore. 

A tecnologia RFID é já uma tecnologia madura e utilizadada massivamente com sucesso em 

diversas áreas de atividade (Conneely et al. 2009), no entanto verifica-se que no contexto das 

instituições públicas do sector de saúde em Portugal, esta é ainda pouco utilizada, ou de um 

modo resídual no caso específico da gestão de ativos imobilizados, como é no caso do Centro 

Hospitalar de São João, sendo que o trabalho realizado nesta dissertação de carácter 

exploratório tem um impacto acrescido no contexto desta instituição. 
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Abstract 

This report has as objective, in the context of one of the biggest Portuguese hospital, Centro 

Centro Hospitalar de São João, EPE. (CHSJ), analyse the actual process of fixed asset 

management and, using the services design tools, evaluate and propose a fixed asset 

management solution based on the use of RFID technology, to support decision making. 

Taking into account the size of the institution and the scope of this repport, areas and relevant 

categories of activities within the institution have been identified, without neglecting the 

possibility of future scalability. 

The proper management of fixed assets is of utmost importance in the context of an 

organization, given the impact that imposes on accounting and financial statements by way of 

depreciation, financial statements which in turn have a significant impact taxes (Guimarães 

2005). 

From the point of view of tax administration in Portugal is even more important, given that 

organizations can use this management to manipulate its financial statements for its own 

benefit (Keating et al. 1999). 

Besides the relevance of having financial statements that reflect the real situation to all 

stakeholders of the organization, in the particular case of public organizations and more 

specifically in health sector, with public spending pressures, hospital budgets face greater 

scrutiny than before, requiring greater control over its fixed assets and greater effort in the 

management of human and financial resources. 

Also, concerning public hospitals, as with most organizations, it is important to know the 

structure and exact location of their fixed assets, such as medical equipment, electronic 

equipment, furniture, etc., and how they are being used. 

An effective fixed assets control park,  at any time, could avoid the unnecessary purchase of 

equipment, increase it re-use and productivity, reduce their loss and disappearance, with 

significant impact on the cost and waiting time for users treatment, some of the most 

important indicators in this health sector. 

RFID technology is already a mature technology, massively successfully employed in various 

areas of activity (Conneely et al. 2009), however it turns out that in the context of public 

institutions of the health sector in Portugal, this is still not widely used or in a residual way, as 

we can state in the specific case of the fixed assets management on Centro Hospitalar de São 

João, leading this exploratory work to a greater impact in this institution context.
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1 Contexto 

1.1 Motivação 

A correta gestão de ativos imobilizados é de extrema importância no contexto de uma 

organização pelo impacto que impõe na contabilidade e nas demonstrações financeiras desta, 

por via das amortizações. 

Do ponto de vista da administração fiscal é ainda mais importante tendo em conta que as 

organizações poderão utilizar esta gestão para manipular as suas demonstrações financeiras 

em seu benefício (Barroso 2009). 

Além da relevância de possuir demonstrações financeiras que reflitam a real situação de uma 

organização para todos os stakeholders, no caso particular das organizações públicas e mais 

especificamente nas do setor da saúde, com as pressões sobre os gastos públicos, os 

orçamentos hospitalares enfrentam um maior escrutínio do que no passado, obrigando a um 

maior controlo sobre os seus ativos imobilizados, mas exigindo também um maior esforço na 

gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros, que são escassos. 

Adicionalmente, para os hospitais, assim como para a maioria das oganizações, é importante 

conhecer a constituição e localização exata dos seus ativos imobilizados, tais como 

equipamentos médicos, aparelhos eletrónicos, mobiliário, etc., e como estão a ser utilizados. 

O setor público da saúde em Portugal tem nos últimos anos sido alvo de contenção de custos, 

fruto da crise económica e financeira que se instalou no país e do corte na despesa a que este 

esteve sujeito, no âmbito do programa de assistência financeira de que foi alvo. O Centro 

Hospitalar de São João não escapou a este processo. 

O investimento em imobilizado corpóreo sofreu um corte drástico, principalmente a partir do 

ano 2011 como se pode verificar na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Evolução do investimento (Fonte: Relatório e Contas 2014) 
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O Centro Hospitalar de São João depara-se  com inúmeras dificuldades decorrentes da 

contenção de despesa governamental e das transferências para o setor da saúde nos anos 

recentes, que tem condicionado os investimentos necessários em diversas áreas, 

nomeadamente na área de recursos humanos e investimento em imobilizado.  A falta de 

recursos atuais e a impossibilidade de recrutar ou adquirir os recursos necessários, evidencia a 

necessidade de apostar em novas “ (…) medidas de racionalização das despesas, iniciativas de 

contenção de custos e de melhoria de eficiência da organização dos prestadores e dos recursos 

utilizados (…) com o intuito de reforçar, no médio prazo, a sustentabilidade financeira do 

SNS (…)” (O Programa do XIX Governo (2011) (ACSS, Contrato programa 2014 - 

Metodologia para definição de preços e fixação de objetivos 2014). 

 

 

Figura 2 – Evolução do número de profissionais. (Fonte: Relatório & Contas 2014) 

 

Neste contexto, a gestão de ativos imobilizados ocupa um lugar crucial, dado que se torna 

essencial para manter os níveis de produtividade desta instituição. Tal é ainda notório no 

impacto que a falta de equipamentos adequados tem nos seus resultados financeiros, com 

impacto direto na produção hospitalar e nas suas próprias receitas e custos, como é 

exemplificado pelo aumento considerável dos custos de meios complementares de diagnóstico 

e terapêutica contratados a entidades externas. Um controlo efetivo do parque de ativos 

imobilizados, a qualquer momento, poderá ainda evitar a aquisição desnecessária de 

equipamentos, aumentar a sua reutilização e produtividade, reduzir a sua perda e 

desaparecimento, com impacto significativo nos custos e no tempo de espera necessário para 

o tratamento dos utentes. 

O autor desta dissertação exerce funções de coordenação no serviço de aprovisionamento do 

Centro Hospitalar de São João, responsável, entre outras atividades, pelo controlo e gestão de 

imobilizado, sendo que está ciente das dificuldades existentes para um controlo efetivo do 

imobilizado num contexto de recursos limitados. É neste contexto de inserção numa das 

unidades responsáveis pela gestão e controlo de imobilizado do CHSJ, EPE. que o leva a 

realizar este projeto, tendo como objetivo a análise e avaliação da aplicabilidade nos 

processos de gestão e controlo de ativos imobilizados desta instituição da tecnologia RFID, 
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procurando envolver várias partes interessadas, de modo propor novas soluções de melhoria 

de processos apoiados na tecnologia, adequados à sua realidade. 

A metodologia utilizada nesta dissertação é do tipo investigação-ação participativa. Após a 

contextualização espacial e do âmbito em que decorre o projeto, proceder-se-á a uma revisão 

bibliográfica de modo a conhecer a tecnologia envolvida e as suas limitações e vantagens no 

contexto. Posteriormente proceder-se-á a uma investigação e recolha de dados quantitativos e 

qualitativos da organização e do meio, que servirão de base à solução apresentada.  

1.2 O Centro Hospitalar de São João, EPE. 

O Hospital de São João foi inaugurado em 24 de Junho de 1959. É o maior hospital português 

da região norte. 

Após a sua abertura, os serviços de internamento entraram progressivamente em 

funcionamento. No fim do ano de 1961 possuía uma lotação de 778 camas e 8.394 doentes. 

Em outubro de 1964, deu-se a abertura do serviço de urgência marcada pela necessidade de 

maiores cuidados de emergência na região norte. Em 2006, dá-se mais uma grande mudança 

ao nível da gestão do hospital com a passagem a Entidade Pública Empresarial (E.P.E), 

passando a ter uma gestão de carácter empresarial, por objetivos, centrados no utente (Moreira 

2011). 

Através do decreto-lei nº 30/2011 de 2 de março, foi criado, com data de 1 de abril de 2011, o 

Centro Hospitalar de São João, EPE., resultante da fusão de duas unidades hospitalares: o 

Hospital de São João e o Hospital de Nossa Senhora da Conceição (Valongo). Assim, o ano 

de 2012 marca o primeiro ano completo de funcionamento do Centro Hospitalar de São João. 

Segundo dados de 2014, o Centro Hospitalar de São João possuía uma lotação média de 1070 

camas e 43 berços, segundo informação do Relatório e Contas do ano 2014 (http://portal-

chsj.min-saude.pt. Acesso em 09/03/2016).  

O número de colaboradores somava 5.387 profissionais a dezembro de 2014.  

No Plano Estratégico 2013-2015 (Gabinete de Comunicação e Marca 2013), divulgado pelo 

Centro Hospitalar de São João, são definidas a missão e a visão, como a seguir se apresenta. 

Missão 

“O CHSJ tem como missão prestar os melhores cuidados de saúde, com elevados níveis de 

competência, excelência e rigor, fomentando a formação pré e pós-graduada e a 

investigação, respeitando sempre o princípio da humanização e promovendo o orgulho e 

sentido de pertença de todos os profissionais.” 

Visão 

“A visão do CHSJ é ser um exemplo na prestação de cuidados de saúde a nível nacional e 

internacional, com uma perspectiva de crescimento sustentável, comprometimento, sentido de 

mudança e diferenciação, ambicionando a criação de valor para todos os seus públicos, 

tornando-se a marca referência no sector da saúde.” 

1.2.1 Stakeholders 

No Centro Hospitalar de São João as principais partes interessadas são: os utentes, os 

trabalhadores (médicos, enfermeiros, entre outos), o governo, em especial o ministério da 

http://portal-chsj.min-saude.pt/
http://portal-chsj.min-saude.pt/
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saúde, a população portuguesa em geral (contribuintes), indústria farmacêutica e de material e 

equipamento médico hospitalar (fornecedores) e por fim a equipa de gestão. 

Os interesses e objetivos dos vários stakeholders são diversos e por vezes difíceis de 

conciliar. 

1.2.2 Modelo de gestão 

O modelo e gestão dos hospitais E.P.E. como é o caso do CHSJ encontram-se aprovados pelo 

decreto lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, publicado em Diário da República, que define os 

estatutos e a composição do conselho de administração por nomeação, por despacho conjunto 

dos ministros das finanças e da saúde. 

Internamente a atividade gestionária do CHSJ estrutura-se em níveis intermédios de gestão, as 

estruturas intermédias de gestão agregam serviços (os quais podem ser organizados em 

unidades funcionais) e unidades orgânicas, Unidades Autónomas de Gestão (UAG) que de 

forma articulada contribuem para a persecução dos objetivos estabelecidos, distribuídas entre 

áreas de produção clínica (clínicos) e áreas de apoio e suporte (não clínicos). 

A distribuição funcional das UAG e serviços do CHSJ é representada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Organograma do CHSJ, 2016. (Fonte: http://portal-chsj.min-saude.pt)) 

 

Inserido na área de apoio e suporte (serviços não clínicos) encontra-se o Centro de Logística, 

Compras e Património, que congrega diversos serviços entre os quais o Serviço de Instalações 

e Equipamentos (SIE), o Serviço de Aprovisionamento (SAP) e o Centro de Gestão de 

Informação que inclui entre outros o Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação e 

Comunicação (STIC). 

Os referidos serviços partilham a responsabilidade da gestão de ativos imobilizados do centro 

hospitalar em diferentes âmbitos: 

 Serviço de Instalações e Equipamentos – Visa garantir a qualidade e 

segurança de todas as instalações e equipamentos. Responsável pela 

http://portal-chsj.min-saude.pt/
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manutenção e conservação das estruturas hospitalares, assim como de todos os 

equipamentos existentes, com exceção dos equipamentos informáticos, é da 

sua competência garantir todas as ações de manutenção preventiva e corretiva 

a todo o parque de equipamento e infraestruturas existentes. É também 

competência do SIE a gestão de contratos de manutenção para os 

equipamentos que o possuam, assim como avaliar a necessidade destes, caso a 

caso e ano a ano.  

O SIE é constituído por diversos setores/áreas de atividade, responsáveis pela 

gestão pela manutenção de diversas categorias de equipamentos, entre os quais 

a Unidade de Gestão de Equipamentos Médicos (UGEM). Esta unidade é 

responsável pela persecução dos objectivos do SIE relativamente aos 

equipamentos médicos da instituição. Inclui na sua responsabilidade a gestão 

de parques de equipamentos médicos (imobilizado) existentes para suprir as 

necessidades urgentes dos diversos serviços clínicos. 

 

Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação – Entre 

outras, é da sua responsabilidade a manutenção o de todo o parque de 

equipamentos e infraestrutura informática do CHSJ, EPE. 

 

 Serviço de Aprovisionamento - As principais actividades que ocorrem no 

serviço de aprovisionamento são as compras, gestão de stock, distribuição, e 

gestão de imobilizado. No âmbito de gestão de imobilizado este serviço possui 

um setor denominado “Setor de Equipamento”, responsável pela identificação, 

controlo e abate de imobilizado de todo o centro hospitalar. 

1.3 O Projeto  

1.3.1 O Contexto do projeto 

Cientes da importância do tema da gestão de imobilizado e na sequência de anos de pouca 

eficácia no seu controlo e de poucos recursos alocados a esse fim, a administração do CHSJ, 

aprovou no ano 2012 a contratação de serviços externos à consultora multinacional American 

Appraisal, com o fim de efetuar um inventário completo dos ativos existentes em todo o 

centro hospitalar e respetiva reconciliação físico-contabilística, de modo a garantir o seu 

controlo efetivo, tendo o levantamento sido finalizado em finais do ano 2013.  

Verifica-se ainda essa preocupação na análise SWOT publicada no “Plano Estratégico 2013-

2015” do Centro Hospitalar de São João, onde é identificado como um dos pontos fracos da 

instituição, a “Gestão de Equipamentos”, e como um dos objetivos que se pretende alcançar 

com o plano de ação proposto, o “Aumento da eficiência no controlo dos bens e 

equipamentos” (Gabinete de Comunicação e Marca 2013, p. 5,10). 

Apesar desse esforço, os objetivos da instituição estão ainda longe de ser alcançados, e neste 

âmbito a alteração dos processos atuais com a introdução de novas tecnologias poderá ser 

crucial.  

No entanto, a larga escala da instituição não permite ao autor, no âmbito deste projeto de 

dissertação, abordar e avaliar todas as áreas e setores que poderiam beneficiar da 
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implementação da tecnologia RFID associada ao controlo de ativos imobilizados. Pelas razões 

enunciadas mais adiante, optou-se por condicionar a análise a alguns stakeholders e categorias 

de ativos imobilizados, de modo a permitir uma análise mais aprofundada. As conclusões 

obtidas pretendem, no entanto, poder ser alargadas aos restantes setores e categorias. 

A análise será desenvolvida na UGEM, responsável pela gestão dos equipamentos médicos da 

instituição já apresentada anteriormente, unidade funcional inserida no Serviço de Instalações 

e Equipamentos por sua vez pertencente ao Centro de Logística e Património do Centro 

Hospitalar de São João. 

1.3.2 Problema e objetivo 

São manifestamente insuficientes os meios e recursos humanos atuais na instituição alocados 

à atividade de gestão e controlo de ativos imobilizados. É crucial aumentar a produtividade da 

instituição nesta área, de modo a permitir a persecução dos objetivos traçados e, face aos 

constrangimentos financeiros atuais, tal poderá ser possível recorrendo à implementação de 

inovações tecnológicas que auxiliem estes processos, como é o caso da tecnologia RFID. Para 

isso é necessário conhecer a realidade do centro hospitalar, de modo a avaliar o âmbito da sua 

possível aplicação, analisar a sua viabilidade e propor soluções que sirvam de apoio á decisão. 

Pretende-se com esta dissertação responder às seguintes questões: 

Que ativos são cruciais para o negócio do Centro Hospitalar de São João e precisam de ser 

monitorizados? 

Pode a utilização da tecnologia RFID melhorar o processo de gestão e controlo de ativos  

imobilizados? 

Permite a sua implementação cumprir os objetivos da instituição?  

É a sua implementação viável do ponto de vista financeiro? 

1.3.3 Método adotado 

O projeto seguiu uma metodologia do tipo investigação-ação participativa. Esta é uma 

metodologia que deverá permitir que além da pesquisa efetuada haja uma ação que produza 

mudanças positivas, sendo que a pesquisa deve ser um processo que envolve toda a 

comunidade com interesse na pesquisa (Walter 2009). 

Para responder às questões acima enunciadas procurou-se efetuar uma avaliação de parte dos 

processos atualmente existentes através de uma abordagem de análise e modelação de 

processos, seguida de metodologias de design de serviços e levantamento dos requisitos 

essenciais para a conceção e desenho de um novo processo, conceptual, de controlo de ativos 

imobilizados, suportado na utilização da tecnologia RFID.   

 



Potencial da tecnologia RFID na gestão e controlo de imobilizado – avaliação no caso de um centro hospitalar 

 

9 

2 A tecnologia RFID 

Numa época de baixo investimento, o parque de equipamentos envelhece e a baixa 

rotatividade obriga a uma gestão minuciosa dos ativos existentes para que as verbas 

disponíveis possam ser canalizadas para onde são realmente necessárias. A falta de recursos 

incentiva a tomar medidas que possam aumentar a produtividade e, neste campo, a tecnologia 

RFID pode ser uma mais-valia. Esta tecnologia encontra-se atualmente num estado avançado 

de maturidade nas mais diversas aplicações de identificação, monitorização de bens e pessoas 

e pode ter um significativo impacto no setor da saúde, otimizando os processos de negócio, 

servindo de suporte à decisão e aumentando a sua segurança e a comunicação. É por isso 

escolhida pelo autor para este projeto. 

Muitos estudos foram realizados demonstrando o potencial da utilização da tecnologia neste 

setor. No entanto segundo Juyun Cho num estudo publicado em 2013 em que analisou 5 

hospitais americanos, a tecnologia RFID era à data ainda muito pouco utilizada nas 

instituições analisadas e quando era utilizada não tirava proveito do seu verdadeiro potencial. 

Espera-se que no entanto que o setor da saúde seja a próxima “casa” da tecnologia RFID, 

sendo que foi identificado como a próxima grande indústria a acolher a tecnologia e a investir 

muito na sua implementação Apesar disso, a maior parte da investigação efetuada sobre a 

tecnologia RFID neste setor, foca-se na tecnologia, e tem em pouca consideração os 

problemas relacionados com a gestão que condicionam a sua implementação, levando a uma 

fraca implementação da tecnologia na vida real (Castro 2013).  

2.1 História 

RFID é um acrónimo para Radio Frequency Identification. A identificação por 

radiofrequência insere-se nas tecnologias de identificação e recolha automática de dados. 

Os desenvolvimentos tecnológicos do radar e ondas rádio nas décadas de 30 e 40 do século 

XX foram os alicerces para o aparecimento e evolução da tecnologia RFID. Entre as 

tecnologias que a anteciparam, é de mencionar a criação do sistema de transponders para 

aviões, na década de 50, que permitia distinguir os aviões aliados dos inimigos. 

Pela década de 80, após a primeira patente de transponders (transmissores) ativos com 

memória de RFID, deram-se os primeiros passos da utilização da tecnologia para marcação de 

gado. 

Conscientes do potencial desta tecnologia, diversas indústrias e investigadores uniram 

esforços para desenvolver novas aplicações e equipamentos cada vez mais sofisticados. Com 

o culminar do século XX, a descida dos preços dos semicondutores e a utilização generalizada 

de redes de banda larga, tornou o processo de instalação e a manutenção de um sistema RFID 

ainda mais acessível (Martins 2011; Landt 2005). 

2.1.1 Funcionamento 

O RFID é um sistema de identificação que permite a leitura e escrita de dados através de 

sinais de rádio. O sistema é composto por leitores e etiquetas ou “tags” RFID como são mais 

vulgarmente conhecidas, as quais estão normalmente ligadas fisicamente a um objeto, de 

forma a permitir a sua identificação e rastreamento. Os leitores transmitem sinais de rádio 
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codificados de modo a interrogá-las, aos quais estas respondem com informação sobre a sua 

identificação, localização, bem como outras informações que possam conter (Neiva 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 4 - Componentes de um sistema RFID (Fonte: Kamran 2010) 

2.1.2 A evolução e aplicação atual da tecnologia 

O sistema de RFID é largamente utilizado nos dias de hoje nas mais variadas indústrias e 

setores, como por exemplo: 

 hospitais: identificação de pessoas, medicamentos, equipamentos; 

 transportes: pagamento de portagens, identificação de veículos, estacionamento, 

identificação de bagagem nos aeroportos, validação de títulos de transporte para 

controlo de passageiros; 

 implantes humanos: identificação de clientes VIP em certos bares e discotecas, 

identificação de funcionários de empresas; 

 comércio: pagamentos, efetuar check-in e abrir portas em hotéis, controlo de 

mercadoria e produtos; 

 bibliotecas: identificação de livros, auto atendimento, controlo de acesso de 

funcionários e utilizadores, devoluções, empréstimos, estatística de consulta local, 

leitura de estantes para inventário, localização de exemplares, recatalogação; 

 segurança: controlo de acessos, chaves de veículos; 

 identificação animal: colares, brincos, colocação debaixo da pele; 

 manutenção: identificação de extintores, instalações; 

 indústria em geral: identificação de produtos e materiais. 

 

Nos últimos anos alguns mitos foram sendo desvendados relativamente ao uso desta 

tecnologia, nomeadamente: 

Segurança: O RFID é perfeitamente seguro para uso em qualquer ambiente. As ondas rádio 

não afectam os equipamentos e apenas em casos extremos podem causar interferência. 
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Confiança: Tanto o RFID utilizando tags ativas como o RFID utilizando tags passivas têm 

um tempo de vida bastante extenso e podem operar em ambientes exigentes incluindo de 

elevada humidade.  

Custo: O custo da tecnologia reduziu imenso nos últimos anos, tornando a tecnologia viável e 

barata. 

Impacto mínimo nos processos: As etiquetas (tags) RFID podem ser lidas a longas 

distâncias, permitindo às organizações a sua utilização, com o mínimo impacto no negócio. 

2.1.3 Etiquetas RFID ativas vs etiquetas RFID passivas 

Existem essencialmente quatro tipos de tecnologia no que diz respeito às etiquetas, as 

etiquetas passivas, semi-passivas, ativas e semi-ativas. Tecnologicamente estas distinguem-se 

na frequência de utilização e alcance do sinal, autonomia, memória, segurança, e tipo de 

dados que podem armazenar (Kamran 2010). Esta distinção tem relevância pois a escolha do 

tipo de etiqueta usada na identificação de um ativo, tem diferentes impactos no investimento 

necessário para montar um sistema baseado nesta tecnologia e até mesmo no design dos 

processos, dadas as vantagens e limitações decorrentes da utilização de uma ou outra 

tecnologia. 

 

Etiquetas passivas 

As etiquetas passivas não possuem energia própria e funcionam alimentadas pela energia 

enviada pelo campo electromagnético do leitor para permitir a comunicação com o sistema 

RFID.  

Algumas possíveis vantagens: 

 muito baixo custo; 

 fácil aplicação; 

 dimensões reduzidas; 

 podem ser impressas em vários formatos (etiquetas semelhantes a códigos de barras); 

 não possuem energia própria; 

 muito duráveis e reutilizáveis; 

 resistentes a esterilização. 

 

Algumas desvantagens:                                                              

 alcance reduzido; 

 aplicações limitadas dadas as rstrições tecnológicas; 

 não permitem localização em tempo real. 

Figura 5 – Exemplo de etiqueta passiva 
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Etiquetas ativas 

As etiquetas ativas possuem uma fonte de alimentação própria capaz de alimentar o circuito 

interno e permitir a emissão de sinais próprios e comunicação com o leitor. 

Algumas possíveis vantagens: 

 longo alcance de sinal;   

 aplicações muito mais vastas; 

 permitem localização em tempo real. 

 

Algumas desvantagens: 

 fonte de energia incorporada (bateria) com necessidade de manutenção periódica; 

 duração da bateria limitada e com necessidade de 

substituição; 

 dificuldade na esterilização;                                              

 maior dimensão; 

 custo elevado; 

                      Figura 6 – Exemplo de etiqueta ativa 

Etiquetas semi-passivas ou semi-ativas  

Existem ainda a combinação destas duas tecnologias, resultando em etiquetas semi-passivas 

ou semi-ativas. Estas já possuem energia própria, uma bateria utilizada para alimentação do 

circuito e dos sensores, permitindo uma maior capacidade de armazenamento de dados. No 

entanto dependem dos leitores para a comunicação, e só comunicarão estando no alcance 

destes. Foram criadas de modo a permitirem maximizar as vantagens de ambas as tecnologias 

e minimizar as desvantagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Comparação RFID passiva e ativa (fonte: Kamran 2010) 
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2.1.4 Memória 

Cada etiqueta (tag) é constituída, entre outros componentes, por uma memória interna que 

permite o alojamento de informação relativa ao bem ou pessoa a que está alocada. As 

memórias das etiquetas distinguem-se entre 3 tipos, “read only”, “read many” e “read-write”. 

O tipo de memória condiciona a forma como a informação é armazenada e lida e portanto 

condiciona as capacidades e funcionalidades do sistema RFID a implementar. Este fator 

influencia também o seu preço. 

As memórias “read only” apenas permitem a leitura dos dados nela contidos. A informação 

nela contida é inserida uma única vez, normalmente no seu fabrico e não permite qualquer 

modificação ou atualização de dados. A informação nela contida pode ser apenas lida. 

As memórias “write once - read many, permitem inserir informação aquando a sua utilização. 

Nova informação pode ser adicionada até ao limite da sua capacidade, mas uma vez inserida a 

informação, esta não pode ser modificada, garantindo que o dados inseridos não podem ser 

alterados. 

As memórias “read-write” são as mais versáteis, pois podem ser reescritas inúmeras vezes. 

Possuem muitas vantagens em relação às anteriores, potenciando inúmeras funcionalidades à 

etiqueta, pois permitem atualização permanente de informação, inserção e remoção de dados. 

São por isso mais caras que as restantes. 

2.1.5 Leitores 

Existem basicamente dois tipos de tecnologia de leitura de etiquetas RFID, leitores fixos 

(antenas) e leitores móveis. 

Os leitores fixos são colocados em pontos estratégicos do processo que se pretende 

monitorizar, como por exemplo locais de entrada e saída ou de passagem de bens ou pessoas, 

com o objetivo de receber o sinal das etiquetas. 

Os leitores móveis, semelhantes a PDA permitem que um operador se desloque a qualquer 

local e momento que achar conveniente ou em que ocorra a necessidade, e recolha os dados 

RFID das etiquetas.  

A escolha por uma ou outra tecnologia têm vantagens e desvantagens, resultando do tipo de 

processo que se pretende monitorizar e nos recursos disponíveis. 

2.1.6 RTLS (Real-time locating system) 

A localização em tempo real é uma das funcionalidades potenciadas pela tecnologia RFID e 

que tem tido um rápido desenvolvimento nos anos mais recentes. O termo RTLS surgiu nos 

finais dos anos 90 para descrever a nova tecnologia que, utilizando as capacidades do RFID, 

possibilita a identificação e a localização de bens e pessoas em tempo real. Este tipo de 

tecnologia usualmente recorre à utilização de etiquetas RFID ativas, dadas as potencialidades 

deste tipo de etiquetas. Existem diversos tipos de sistemas de RTLS. Alguns combinam a 

tecnologia RFID com tecnologia wireless, recorrendo à tecnologia wireless e à sua força de 

sinal para calcular o local provável de localização de um bem com etiqueta, outros utilizam 

tecnologia de infravermelhos e outros ainda utilizam a tecnologia GPS. A configuração de um 

sistema RTLS varia consoante o local da sua utilização e o tipo de bem que se pretenda 

monitorizar, no entanto em qualquer dos casos a sua utilização é uma solução mais 
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dispendiosa que uma solução tradicional de RFID, como as que utilizam etiquetas passivas 

(Ekahau 2015). 
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3 Recolha de dados e informação 

Com vista a obter informação relevante para o projeto procurou-se obter dados de várias 

fontes da instituição. Iniciou-se uma análise dos ativos da instituição recorrendo-se á recolha 

quantitativa de dados relativos ao imobilizado do CHSJ, de modo a perceber quais os ativos 

mais críticos em que prioritariamente devem ser monitorizados. Seguiu-se a recolha 

qualitativa de dados através de entrevistas semi-estruturadas e através da observação aos 

processos associados ao seu controlo, dificuldades e limitações atuais. A escolha dos 

stakeholders a consultar resultou do desenrolar da análise efetuada, tendo o autor procurado 

obter o máximo de informação que lhe permitisse cumprir os objetivos deste trabalho, 

procurando obter variados pontos de vista (serviços de gestão e serviços utilizadores, clínicos 

e não clínicos) limitando a análise a um pequeno conjunto de ativos e utilizadores centrais no 

processo, que no entanto permitissem a extrapolação das conclusões à restante instituição. 

Dado o âmbito do projeto não se achou relevante obter dados dos “clientes” da instituição, os 

utentes / doentes, que apesar de serem a mais importante parte interessada e para a qual se 

destinam todos os esforços, não participam diretamente neste processo. 

3.1 Análise dos ativos do Centro Hospitalar de São João 

Atualmente a gestão de ativos imobilizados é auxiliada pela utilização de um software de 

gestão de imobilizado denominado SINGAP, adquirido à empresa Quidgest, S.A., software 

onde se regista o inventário de bens imobilizados e fonte de informação e base de dados 

central do património da instituição. A etiquetagem e registo dos bens é da responsabilidade 

do Serviço de Aprovisionamento efetuado com o apoio do Serviço de Instalações e 

Equipamentos.  

Da análise efetuada em consulta à base de dados mencionada, o Centro Hospitalar de São 

João tinha à data de 29/01/2016, 51169 ativos imobilizados (equipamentos) registados, com o 

valor patrimonial de 91.768.220,17 €. Destes, 7659 ativos dizem respeito a equipamentos 

médicos, cujo valor patrimonial totaliza 55.039.056,39 €. Os equipamentos médicos 

representam cerca de 60% do valor patrimonial de todos os ativos do centro hospitalar, apesar 

de representarem apenas cerca de 15% do total de ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Distribuição em valor dos ativos imobilizados, no CHSJ. 
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Esta categoria de equipamentos é gerida pela UGEM, unidade responsável pela manutenção e 

gestão de todos os equipamentos médicos da instituição. 

Apesar das atividades de identificação e controlo da localização de todos os equipamentos do 

CHSJ, serem da responsabilidade do Serviço de Aprovisionamento, no que diz respeito aos 

equipamentos médicos a UGEM possui um papel de grande relevância no seu controlo. Além 

das funções de manutenção e reparação dos equipamentos médicos, esta é ainda responsável 

pela gestão de parques de equipamentos médicos, utilizados para satisfazer as necessidades 

dos serviços utilizadores sempre que necessário, cabendo a estes a disponibilização da 

informação ao Serviço de Aprovisionamento para efeito de registo no software de gestão de 

inventário, das alterações às localizações inicialmente registadas. 

Tendo em conta o problema enunciado e após a análise efetuada, pode-se constatar que os 

equipamentos médicos são os mais críticos para a organização, dado o seu valor patrimonial e 

a sua relevância para a persecução dos objetivos estratégicos do CHSJ, plasmados na sua 

missão e visão. Face ao exposto, e dada a necessidade já identificada de reduzir o espectro da 

análise no âmbito da dissertação, o autor decidiu focar-se na análise à categoria de 

equipamentos médicos. E, dada a relevância da UGEM na sua gestão e controlo, focou-se 

também na análise desta unidade e no processo de gestão do parque de equipamentos 

médicos. 

3.2 Entrevistas 

Recorreu-se à realização de entrevistas semi-estruturadas para obter dados que permitam 

conhecer a realidade atual, as dificuldades, necessidades e expetativas de vários stakeholders 

e, em última instância, a elaboração uma proposta suportada na escolha da solução RFID, 

mais adequada às necessidades dos utilizadores. A opção por esta metodologia resultou da 

pouca documentação interna da instituição sobre a atividade realizada pela UGEM e sobre os 

processos que esta unidade gere. A opção por entrevistas semi-estruturadas visou possibilitar 

um discurso livre por parte dos entrevistados de modo a recolher informação diversa que 

permitisse conhecer melhor a realidade com que se deparam no dia-a-dia. Esta metodologia 

permitiu um ambiente mais cordial e orientar a entrevista ao longo da conversação para as 

questões essenciais para o projeto. 

Foram entrevistados o Engº Nelson e a Engª Marina, responsáveis pela UGEM do Centro 

Hospitalar de São João. A entrevista realizou-se no dia 18/02/2016 às 11:00 com duração de 

30 minutos. Do resultado desta entrevista decidiu-se efectuar entrevista à Unidade de 

Neurocríticos do CHSJ. Foi entrevistada a Enfermeira Chefe responsável pela Unidade de 

Neurocríticos, a Enf.ª Rosa Moreira. A entrevista realizou-se no dia 20/04/2016 pelas 10:15 às 

10:45, na Unidade de Neurocríticos. 

Com vista a conhecer a perspectiva da gestão relativamente a este tema, foram ainda 

realizadas entrevistas à direção do Serviço de Aprovisionamento (Dr. Rui Rocha), do Serviço 

de Instalações e Equipamentos (Eng.º Jorge Sousa) e Serviço de Tecnologia de Informação e 

Comunicação, (Engª Maria João Campos). 

As entrevistas realizadas deram origem à informação e aos resultados que se apresentam nas 

secções seguintes. 
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3.2.1 A Unidade de Gestão de Equipamento Médico 

A UGEM é constituída por 7 funcionários (2 engenheiros que acumulam funções de 

coordenação, 1 administrativo e 4 técnicos) 

As principais atividades realizadas na UGEM são a gestão e realização da manutenção ao 

parque de equipamentos e a gestão de avarias e reparações 

Face às limitações de recursos humanos existentes a maior parte das atividades de 

manutenção e reparação de equipamentos é contratada a empresas externas, sendo a UGEM 

responsável pela gestão destes processos. 

A UGEM possui e gere parques de equipamentos médicos considerados mais críticos, de 

modo a os disponibilizar aos variados serviços clínicos, por exemplo aquando as avarias de 

equipamentos, até serem devolvidos os equipamentos reparados, ou em casos de necessidade 

expressa destes por variadas razões relacionadas com a atividade clínica. 

O objetivo inicial da criação destes parques de acordo com a orientação da administração era 

reduzir as necessidades de investimento de equipamentos, optimizando a sua utilização 

efetiva e diminuindo o número de equipamentos necessários para a satisfação das 

necessidades totais da instituição. 

Os parques de equipamentos médicos geridos pela UGEM são: 

 bombas Infusoras; 

 bombas de alimentação entérica; 

 seringas perfusoras; 

 monitores de sinais vitais; 

 ventiladores não invasivos; 

 ventiladores; 

 desfibrilhadores. 

Questionados sobre quais os equipamentos que consideram mais críticos de ser 

monitorizados, responderam que, dado o seu elevado número, tamanho e número de avarias, 

as bombas infusoras, seringas perfusoras e bombas de alimentação entérica, são os 

equipamentos mais difíceis de controlar. Estes equipamentos são utilizados por praticamente 

todas as unidades de internamento do centro hospitalar (cerca de 35 serviços clínicos), 

originando um elevado fluxo de transações que necessitam de ser monitorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Exemplo de seringa perfusora 
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As bombas infusoras e seringas perfusoras são equipamentos que permitem a administração 

confiável e segura de fármacos, permitindo um controlo rigoroso das dosagens administradas 

aos pacientes. São, por isso utilizadas maioritariamente em serviços cirúrgicos de urgência e 

cuidados intensivos, onde a sua utilização é mais necessária face à fragilidade da situação dos 

pacientes. As bombas de alimentação entérica são equipamentos utilizados para a 

administração de alimentação e nutrientes em pacientes em estado crítico que não podem ou 

não conseguem alimentar-se por outra via, sendo a administração efetuada através de sondas 

diretamente no estômago. É, portanto, crítica a existência de equipamentos disponíveis no 

momento em que são necessários, uma vez que podem salvar vidas.  

Apesar de não terem dados quantitativos para disponibilizar, consideram que as unidades de 

cuidados intensivos, são os serviços mais críticos, sendo alguns dos problemas detetados a 

perda dos equipamentos que ocorrem na transição dos pacientes entre serviços (os 

equipamentos seguem com os pacientes para outros serviços e não são devolvidos, deixando 

de se saber onde se encontram) e a criação pelos serviços de armazéns internos, originando 

que o stock de equipamentos esteja retido nos mesmos, sem utilização. Em consequência, um 

dos maiores problemas com que deparam atualmente no processo de gestão e controlo destes 

equipamentos é a dificuldade em manter um parque com número de equipamentos suficientes 

para satisfazer as necessidades dos vários serviços utilizadores.  

Não possuem um sistema eficaz de monitorização dos equipamentos cedidos por empréstimo 

aos serviços e em resultado, empréstimos que deveriam ser temporários passam a definitivos, 

por falta de devolução dos equipamentos. Adicionalmente face ao elevado número de 

equipamentos em reparação, têm dificuldades em saber, a qualquer momento, dados 

relevantes relativamente ao número de equipamentos existentes num serviço, ou o número de 

equipamentos de um determinado serviço que se encontram em processo de reparação e em 

que fase desse processo se encontram.  

Questionados se conhecem a tecnologia RFID, os responsáveis pela unidade, formados na 

área de engenharia, indicam que sim, conhecem as suas potencialidades, no entanto não 

interagiram ainda com ela. Reconhecem no entanto as mais valias da mesma e ambos 

concordaram que a sua implementação poderia solucionar alguns dos problemas com que se 

deparam na gestão diária do processo.  

3.2.2 A Unidade de Neurocríticos 

A Unidade de Neurocríticos faz parte do Serviço de Medicina Intensiva (SMI), integrado na 

UAG de Urgência e Medicina Intensiva. 

Esta unidade possui 10 camas de cuidados intensivos e 6 camas de cuidados intermédios. 

Consultando o lugar do website da instituição verifica-se que a sua missão assenta no 

“desenvolvimento de medidas tendentes à melhoria da qualidade dos cuidados prestados e do 

grau de satisfação dos utentes. Desta forma, desencadeia iniciativas para valorização 

profissional do pessoal da UAG de Urgência e Cuidados Intensivos, incrementando a 

qualidade dos cuidados prestados, garantindo, assim, uma adequada resposta às solicitações 

da população que serve.” (http://portal-chsj.min-saude.pt s.d.). 

Questionada sobre quantos equipamentos possuíam na unidade, a Enf. Rosa Moreira 

confirmou a existência de 58 bombas infusoras, 37 seringas perfusoras e 19 bombas de 

alimentação entérica. 
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Este tipo de equipamentos é extremamente importante na Unidade de Neurocríticos. O estado 

crítico dos doentes internados obriga a cuidados extremos e à administração de inúmeros 

fármacos em simultâneo, resultando na utilização de inúmeros equipamentos por cada 

paciente. Este tipo de equipamentos tem elevada rotatividade, principalmente devido a 

avarias, o que obriga ao seu envio para a UGEM e a sua substituição recorrente.  

Informou que os registos de movimentação dos equipamentos existentes é efetuado sempre 

que possível em base de dados Excel, que admitiu não ser atualizada devidamente, 

impossibilitando o rastreamento ou simplesmente um conhecimento a qualquer momento do 

número de equipamentos disponíveis no serviço, ou do número de equipamentos a aguardar 

reparação. Questionada sobre se esse registo é importante, a mesma referiu que é essencial 

conhecer a qualquer momento, por categoria, a quantidade de equipamentos disponíveis e em 

utilização, e considerou ainda de extrema importância conhecer a qualquer momento onde se 

encontram os equipamentos a aguardar reparação e possuir alertas quando a reparação demora 

mais do que o período considerado razoável. A unidade também cede e recebe 

frequentemente equipamentos de outros serviços, cujas evidências de controlo não foram 

detetadas. 

Dada a falta de monitorização destes equipamentos, constatou-se que a unidade possui um 

armazém intermédio de equipamentos, um parque próprio de equipamentos que gere, dada a 

falta de confiança no processo atual e o receio de não possuírem equipamentos 

atempadamente, quando necessários. Esta situação, que se pretendeu evitar com a criação de 

um parque de equipamentos gerido pela UGEM, é causadora de elevada ineficiência na gestão 

destes equipamentos, com custos para o centro hospitalar. 

3.2.3 A gestão 

Das entrevistas conduzidas aos diretores dos serviços responsáveis pela gestão de ativos 

imobilizados do CHSJ nas suas diversas vertentes, o diretor do Serviço de Aprovisionamento 

(Dr. Rui Rocha), do Serviço de Instalações e Equipamentos (Eng.º Jorge Sousa) e do Serviço 

de Tecnologia de Informação e Comunicação, (Engª Maria João Campos), depreende-se que 

reconhecem claramente as necessidades e dificuldades atuais do processo, sendo a grande 

preocupação do ponto de vista de gestão, a eficiência do mesmo, de modo a ultrapassar as 

limitações de recursos existentes.  

Assim, reconhecendo que a gestão e controlo de ativos imobilizados é um processo de 

extrema relevância para a instituição, o diretor do Serviço de Aprovisionamento indica que já 

solicitou à administração da instituição um reforço dos recursos e meios para alocar a este 

processo, fazendo parte dos objetivos do serviço definidos para o corrente ano, ainda que até à 

data não tenham sido disponibilizados. 

O diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos realçou a importância da integração e 

comunicação dos diversos processos existentes neste, permitindo que as atividades realizadas 

por um serviço não sejam isoladas mas permitam auxiliar os restantes processos, aumentando 

a sua eficiência e minimizando a quantidade de recursos necessários para o controlo total de 

ativos da instituição. 

A diretora do Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação transmitiu a preocupação 

com o processo, nomeadamente no que respeita ao extravio e desaparecimento de ativos 

imobilizados informáticos, situação que afeta de uma forma particular esta categoria de 
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equipamentos. Informou que está também nos objetivos do serviço o desenvolvimento de 

medidas para tornar mais eficiente o processo.  

Todos os entrevistados se mostraram muito recetivos à introdução de tecnologia RFID neste 

âmbito, demonstrando que a tecnologia e as suas potencialidades são por si conhecidas, 

apresentando um conjunto de requisitos que deverão ser tidos em consideração numa 

implementação da tecnologia, que apresentaremos mais adiante. 

3.3 Observação do processo  

Com vista a conhecer a realidade que a UGEM, o autor recorreu à observação do processo de 

gestão do parque de equipamentos, nas suas instalações, de modo a conhecer a situação atual, 

e identificar os problemas e falhas com que o processo se depara. Esta observação permitiu 

recolher dados para perceber as necessidades dos utilizadores e elaborar as especificações e 

requisitos do serviço, de modo a redesenhar os processos com a implementação da tecnologia 

RFID. Das várias atividades realizadas na unidade, foi identificada na entrevista com os seus 

responsáveis, a gestão de pedidos de equipamento de reforço e de substituição, como um dos 

processos onde a utilização da tecnologia RFID seria mais benéfica. 

No processo atual, foram inicialmente definidas pelos serviços e UAG e a administração do 

centro hospitalar, as quantidades de equipamentos disponibilizadas por cada serviço de acordo 

com as suas necessidades, passando este parque de equipamentos a ser geridos pela UGEM, 

sendo que os serviços solicitariam ao conselho de administração autorização para aquisição de 

novos equipamentos para aumento da capacidade e disponibilidade dos mesmos. 

3.4 Conclusão  

Os vários stakeholders tem necessidades próprias associadas às funções que realizam e aos 

seus próprios objetivos. No entanto, podemos perceber que as suas necessidades convergem.  

Da análise aos dados relativos aos ativos imobilizados da instituição, conclui-se que os 

equipamentos médicos, apesar de existirem em menor quantidade, possuem mais de metade 

do valor patrimonial de todos os ativos do CHSJ. Face á natureza da instituição e das 

atividades nela realizada, percebe-se também que esta categoria de equipamentos é das mais 

críticas, e que a sua monitorização e controlo se revelam mais prementes e necessários. 

Sendo a UGEM a unidade responsável pela manutenção e gestão destes equipamentos, optou-

se por analisar, no âmbito do projeto de dissertação, a realidade desta unidade e do processo 

de gestão de equipamentos médicos.  

Foram efetuadas entrevistas aos responsáveis pela UGEM, tendo sidos identificados vários 

problemas atuais no processo de gestão dos parques de equipamentos médicos ao seu cuidado, 

que a implementação de novas tecnologias, associadas a processos melhorados, poderão 

solucionar. 

Entretanto, dada a necessidade do autor em reduzir o âmbito da análise a efetuar, em resultado 

da entrevista à UGEM, foram identificados os serviços utilizadores cujas necessidades de 

controlo de imobilizados são mais críticos (unidades de cuidados intensivos), assim como 

uma categoria de equipamentos que servirá de amostra e passarão a ser alvo da investigação 

(as bombas infusoras e de alimentação entérica e as seringas perfusoras). O autor selecionou 

uma unidade de cuidados intensivos, o Serviço de Neurocríticos, no qual entrevistou a 

enfermeira responsável. Por fim, efetuaram-se entrevistas aos responsáveis pela gestão dos 
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serviços de aprovisionamento, instalações e equipamentos e tecnologias de informação e 

comunicação. 

O CHSJ tem atualmente registadas, no software de gestão de inventário, 745 bombas 

infusoras, 624 seringas perfusoras, e 143 bombas de alimentação entérica totalizando 1512 

equipamentos, o que corresponde a mais de 19% do total de equipamentos médicos da 

instituição, com o valor patrimonial de 1.781.488,79 €, mais de 3% do valor patrimonial do 

total de equipamentos médicos. Dada a sua mobilidade e tamanho, estes equipamentos são 

propícios a muitas avarias e quedas, resultando em custos elevados de manutenção. Em 2015 

os custos diretos relacionados com a contratação de serviços de manutenção e reparação 

destes equipamentos, somou 17.821,29 €. 

Adicionalmente foram adquiridas no ano 2015, para reposição do parque 133 bombas 

infusoras, 21 seringas perfusoras e 8 bombas de alimentação entérica, para reposição do 

parque. Trata-se de um investimento anual de valor médio em aquisições, superior a 

118.000,00 €. 

Segundo dados de um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos médicos, a General 

Electric (GE), na maioria dos hospitais, usualmente apenas cerca de 40% das bombas 

infusoras (General Electric Company 2010) existentes estão em utilização, sendo que as 

restantes encontram-se armazenadas, em trânsito, sem localização, ou simplesmente 

desapareceram (Dirksmeier 2011). Os dados indicam ainda que em apenas 36% dos casos 

uma bomba é encontrada pelos profissionais de uma instituição, quando necessária. Os dados 

da GE demonstram ainda que um incremento na percentagem de utilização do parque de 

bombas existente resulta em ganhos significativos na produtividade, custos, satisfação e 

eficiência na prestação de cuidados. 

Uma gestão e um controlo eficazes dos referidos equipamentos reduziria, significativamente, 

o número o total de equipamentos necessários para satisfazer as necessidades dos 

profissionais, resultando numa redução do investimento anual necessário para substituição e 

manutenção deste parque de equipamentos, assim como na diminuição da probabilidade de 

perda ou extravio. 
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4 Proposta 

4.1 Análise da situação atual - onde nos encontramos (as is) 

Recolhidos os dados de múltiplas perspetivas, através da observação e entrevistas realizadas, 

procurou-se responder aos problemas enunciados e compreender a situação atual da UGEM e 

do CHSJ, no que respeita à gestão do parque de equipamentos médicos, nomeadamente na 

gestão de pedidos de substituição de equipamentos e à possibilidade de melhoria deste 

processo, com a implementação de uma solução tecnológica baseada na tecnologia RFID. 

Para isso recorreu-se à utilização de algumas ferramentas de análise, como é o caso da análise 

SWOT, ferramenta que permite identificar as ameaças e fraquezas internas, de modo a 

combatê-las através dos seus pontos fortes e transformar as ameaças em oportunidades, tendo 

sido aplicada à UGEM e ao CHSJ, conforme se apresenta na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Matriz SWOT 

 

Da análise á matriz SWOT apresentada, realçamos as inúmeras fraquezas identificadas na 

unidade e na instituição, nomeadamente a falta de recursos humanos adequados para a 

dimensão e número de equipamentos médicos existentes, a inexistência de um inventário e 

identificação dos equipamentos com etiquetas RFID, assim como a elevada burocracia interna 

que impede uma rápida alteração de processos. Notamos no entanto que como principais 

forças identificamos o facto de a equipa ser jovem, encontrar-se consciente da necessidade de 

mudança e ainda a dimensão relativa da instituição neste sector, que resulta num elevado 

Forças 

- Consciência da necessidade de melhoria do 
processo 

- Vontade de mudança 

- Equipa jovem e aberta à introdução de novas 
tecnologias 

- Dimensão da instituição permite escalabilidade 

 

Oportunidades 

- Abertura da Gestão para a temática 

- Os constrangimentos orçamentais atuais 
valorizam a redução de custos operacionais 

- Potencial para melhoria dos cuidados dos utentes 

- Dimensão da instituição possibilita economias de 
escala 

 

Fraquezas 

- Dificuldade em localizar fisicamente os 
equipamentos médicos 

- Grande dimensão da organização e grande 
quantidade de equipamentos a monitorizar 

- Poucos recursos humanos  

- Ineficiência na utilização dos equipamentos 

- Incapacidade de alterar a situação 

 

 

Ameaças 

- Constrangimentos financeiros e orçamentais 

- Autonomia financeira da organização 

- Cultura burocrática da organização  

- Resistência de alguns setores e utilizadores face 
ao controlo a que poderão estar sujeitos 

- Privacidade 

- Dificuldade em medir benefícios do ponto de 
vista financeiro e qualitativo 
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poder negocial e que poderá abrir portas ao interesse de grandes parceiros tecnológicos numa 

possível solução tecnológica a implementar. 

São de notar ainda as inúmeras ameaças “Macro” identificadas. Desde constrangimentos 

burocráticos na aprovação de investimentos nas instituições públicas, investimentos que 

carecem da aprovação de entidades externas á instituição, (por exemplo, AMA (Agência de 

Modernização Administrativa) e ao MS (Ministério da Saúde), ás ameaças internas de 

incapacidade de medir os benefícios financeiros de um investimento nesta área, a resistência 

dos profissionais a um maior controlo na sua atividade. Contudo, a abertura da gestão para 

esta temática, plasmada até mesmo nos objetivos estratégicos da instituição (Gabinete de 

Comunicação e Marca 2013), o potencial para melhorar os cuidados dos pacientes e a possível 

escalabilidade para inúmeras outras áreas da instituição de modo possibilitar a redução dos 

custos operacionais, muitos valorizados numa época de elevados constrangimentos 

financeiros, são oportunidades a ter em consideração.     

De modo a sistematizar e tornar compreendido o processo atual, recorreu-se  ainda às 

ferramentas de design de serviços.  Utilizou-se a técnica “Service Blueprint” SB (Shostack 

1984) para melhor compreender e descrever o processo de pedido de equipamento de 

substituição em vigor (ver Figura 10). 

 

Figura 10: Service Blueprint – situação atual 

 

Os serviços utilizadores efetuam pedidos de equipamento de empréstimo à UGEM, para 

reforço ou substituição de equipamentos. 

Na maioria dos casos, este pedido ocorre por avaria dos equipamentos. O pedido de reparação 

(OT - ordem de trabalho) de um equipamento médico (neste caso, seringa ou bomba) é 

efetuado pelo serviço utilizador através de uma aplicação de gestão de manutenção, 

denominada singap e gerido posteriormente pela UGEM, normalmente recorrendo a empresas 

externas para a sua reparação.  

O pedido de equipamento de substituição é efetuado atualmente através de um único canal, o 

contacto telefónico para o número de piquet, disponibilizado pela UGEM, número que está 

disponível 24 horas por dia.  

A UGEM cede um equipamento ao serviço e o próprio técnico que receciona a chamada 

regista a saída do equipamento ou pede á secretaria da unidade para efectuar o registo numa 

base de dados em acess criada internamente para o efeito. A referida base de dados é utilizada 
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unicamente pela UGEM permitindo o registo dos dados do equipamento (marca, modelo e 

número de série), o serviço de destino do equipamento e a data e hora do registo.  

O serviço utilizador receciona o equipamento e em alguns casos também estes registam em 

base de dados excel para gestão interna, os elementos dos equipamentos rececionados neste 

regime. O equipamento é mantido no serviço até á devolução do equipamento reparado ou 

quando o serviço comunicar a sua devolução. No caso do equipamento a substituir ser 

irreparável, o equipamento de empréstimo mantém-se no serviço até à aquisição de um novo. 

O processo de aquisição de um novo equipamento é por vezes muito demorado, levando 

vários meses até ao seu término.  

Conforme referido o registo do empréstimo de equipamentos é efetuado numa aplicação em 

base de dados acess, que é no entanto limitada, não tendo sido concebida para uma gestão 

eficaz do processo. Das principais limitações identifica-se a impossibilidade do acesso pelos 

serviços utilizadores não permitindo a inserção e atualização de dados e alteração na 

localização dos equipamentos. A ferramenta não permite adicionalmente saber a qualquer 

momento e de uma forma rápida quantos equipamentos se encontram em empréstimo, nem 

quantos equipamentos do parque se encontram disponíveis para empréstimo (em stock). Esta 

situação é ainda mais crítica pois com facilidade se esquece o registo do empréstimo na 

aplicação por parte dos técnicos, registo que é feito manualmente pelo técnico disponível em 

piquete aquando a receção do pedido por contacto telefónico, ou comunicado por este á 

secretaria, que apenas funciona em horário diurno.  

No caso de esquecimento ou falha do registo, como o pedido é feito unicamente por meio 

telefónico, perde-se definitivamente o registo da localização do equipamento. É ainda comum 

os serviços não comunicarem e não efetuarem a devolução do equipamento, apropriando-se 

do equipamento de empréstimo, o que, como se percebe, tem impacto elevado na gestão dos 

mesmos.   

Na falta de equipamentos disponíveis em stock, a UGEM vê-se impossibilitada de 

disponibilizar um equipamento ao serviço requisitante, originando por vezes situação graves 

de insuficiência na satisfação das necessidades dos serviços e dos utentes. 

De modo a evitar que os serviços utilizadores fiquem com os equipamentos de empréstimo do 

parque, originando situações como as descritas, foi decidido há alguns anos pela 

administração do CHSJ, imputar aos serviços utilizadores custos diários de empréstimo, até à 

sua devolução à UGEM. No entanto, por dificuldades na gestão desse processo de imputação 

de custos, assim como pelos elevados custos imputados que resultavam de um processo de 

reparação de equipamentos demasiado demorado, processo em que os serviços não têm 

qualquer controlo, e a falta de resultados práticos na racionalização da utilização destes 

equipamentos, esta metodologia foi abandonada, não existindo atualmente nenhum sistema 

eficaz de controlo que impeça os serviços de reterem os equipamentos indefinidamente. 

4.2 Objetivo – onde queremos estar (to be) 

A tecnologia RFID desenvolveu-se muito nos últimos anos e possui diversas aplicações neste 

âmbito. A solução a adotar em cada caso depende de inúmeras variáveis, dependendo do 

orçamento disponível para o investimento na tecnologia, a complexidade e a quantidade do 

equipamentos que se pretende monitorizar, entre outras. 
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Fruto das especificações recolhidas das diversas partes interessadas consultadas na análise 

efetuada, a solução a implementar deveria permitir as funcionalidades/requisitos mínimos que 

a seguir se apresentam. 

 

Unidade de Gestão de Equipamento Médico  

A solução deve: 

 permitir o registo automático de hora, data, marca e número de série do equipamento 

que sai e entra do armazém da UGEM, para um serviço; 

 permitir o registo automático de hora, data, marca e número de série do equipamento 

de empréstimo quando entra e sai de um serviço; 

 permitir a consulta a qualquer momento do número de equipamentos existente em 

cada serviço; 

 criar alertas de quando o número de equipamentos no serviço ultrapassa a capacidade 

máxima definida num serviço. 

 

Serviço de Instalações e Equipamentos 

A solução deve: 

 permitir a integração e comunicação com os restantes softwares utilizados na gestão e 

controlo de ativos imobilizados, nomeadamente com o software de gestão de 

reparações; 

 permitir escalabilidade, tendo em consideração os diversos processos existentes e 

necessidades dos mais variados serviços; 

 automatizar as atividades realizadas, reduzindo erros.  

 

Unidade de Neurocríticos 

A solução deve: 

 permitir a consulta a qualquer momento do número de equipamentos existentes no 

serviço; 

 permitir o registo automático de hora, data, marca e número de série do equipamento 

que sai e entra do serviço; 

 permitir localizar onde se encontram os equipamentos alocados ao Serviço; 

 integrar com o software de pedido de reparação de equipamentos; 

 permitir consultar a qualquer momento há quanto tempo um equipamento do Serviço 

se encontra em processo de reparação, alertando os intervenientes no processo da 

ultrapassagem dos tempos de resposta definidos. 
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Serviço de Aprovisionamento  

A solução deve: 

 possuir integração com a base de dados do software de gestão de imobilizado da 

instituição de modo a atualizar automaticamente a localização do equipamento na 

ficha do bem imobilizado (Serviço, sala, etc…), cálculo de amortizações, etc; 

 permitir e facilitar o controlo de imobilizado através do inventário anual dos bens;   

permitir a correta alocação aos centros de custos, dos custos (amortizações) dos 

equipamentos; 

 reduzir perdas de equipamentos; 

 reduzir parque de equipamentos; 

 permitir reduzir custos 

 

Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação 

A solução deve: 

 permitir o maior nível de integração com os sistemas de informação atuais existentes 

no CHSJ; 

 não utilizar recursos de rede desnecessários, alocando para o fim a que se destina o 

menor consumo de dados possível, de modo a permitir que a estabilidade da estrutura 

existente; 

 se possível tirar proveito da infraestrutura wireless existente; 

 cumprir todos os requisitos de privacidade de dados legalmente exigidos e, para isso, o 

sistema deve ser instalado nos servidores internos do CHSJ. 

 

É possível optar por uma solução mais económica, recorrendo a etiquetas passivas, e leitores 

portáteis ou fixos, com o objetivo de recolher o registo de saída e entrada dos equipamentos, 

ou ainda optar por uma solução mais complexa, que, no extremo, permita localizar em tempo 

real cada equipamento, as suas movimentações e até mesmo se o equipamento está em 

utilização efetiva ou se encontra armazenado em standby.  

A escolha pelo tipo de solução a adotar deve ainda resultar da avaliação das especificações 

dos clientes, que deverão servir de requisitos para a solução final. Face ao exposto, 

verificamos que as necessidades expressas pelos diversos stakeholders convergem, resultando 

de interesses e necessidades que se complementam. 
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Desta forma, aplicando-se ao processo de gestão de pedidos de substituição de equipamentos 

da UGEM, apresenta-se o SB (Service Blueprint) do processo idealizado (Figura 11), tendo 

em conta as especificações apresentadas. 

Figura 11 - Service BluePrint – processo idealizado 

 

Na descrição do processo idealizado, adicionou-se ao processo de Backstage a tecnologia 

associada ao sistema RFID e de gestão de imobilizado.  

A solução idealizada socorrer-se-ia da tecnologia RTLS, com a identificação dos 

equipamentos com etiquetas ativas, com alimentação própria, que conforme já descrito 

permitiria a comunicação contínua da localização dos equipamentos a qualquer instante. A 

solução poderia tirar partido da rede wireless já existente na instituição. A escolha por esta 

opção tem a vantagem de permitir tirar proveito da tecnologia em toda a sua extensão e mais 

facilmente permitir uma futura escalabilidade a outras áreas e serviços do centro hospitalar 

com possíveis necessidades que divergem das identificadas na amostra de stakeholders 

selecionados.  

A solução apresentada tem ainda como possível vantagem, face a uma solução RFID com 

etiquetas passivas, a mais rápida implementação numa larga escala, dado que, após a 

parametrização complexa inicial do sistema, com a localização dos serviços e das antenas 

RFID / wireless, a partir do momento em que os equipamentos passem a ser etiquetados, 

passa-se instantaneamente a obter partido da solução, conhecendo exatamente onde estes se 

encontram. Esta parametrização inicial, numa solução com etiquetas passivas, seria mais 

morosa, pois obrigaria adicionalmente à configuração “manual” no servidor RFID da 

localização, inicial, do equipamento etiquetado, de modo a que se iniciasse a rastreabilidade 

do mesmo. A solução RTLS permite ainda a minimização dos problemas relacionados com as 

falhas de serviço, ou de leituras das etiquetas (tags) durante os processos de leitura. Numa 

solução de RTLS, mesmo num período em que o equipamento não comunique ou se encontre 

sem possibilidade de alcançar a antena, como a etiqueta imbuída de alimentação própria envia 

constantemente sinal, a localização do equipamento é imediatamente atualizada assim que o 
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sistema volte à normalidade, sem se perder, à partida, a rastreabilidade do equipamento. 

Numa solução com etiquetas passivas, esta recuperação das falhas de serviço não é tão fácil, 

as etiquetas não emitem sinal, a rastreabilidade dos equipamentos está dependente da sua 

passagem pelas áreas da cobertura das antenas RFID. O equipamento só voltaria ao sistema 

quando se encontrasse na área de cobertura de outra antena e o processo repetir-se-ia. Durante 

este tempo não se conhece a localização exata do equipamento.  

Numa solução de etiquetas passivas típica, a rastreabilidade seria efetuada com o “check-in” 

da etiqueta numa antena, identificada previamente como localizada num determinado local. 

Desta forma saberíamos apenas a localização do equipamento que quando é detetado pela 

antena em determinado momento. O equipamento abandonará o local caso volte a ser 

detetado pela antena, e nesse caso seria efetuado o “check-out” do mesmo, em resultado, uma 

falha na leitura da etiqueta no momento da passagem pela área da antena, resultará na quebra 

da rastreabilidade do equipamento, deixando de se conhecer a sua localização. Estas falhas 

podem ocorrer por diversos motivos, como a passagem de várias etiquetas em simultâneo, 

como a existência elementos que bloqueiem o sinal da antena impedindo o alcance da etiqueta 

(por exemplo, interferências devido a material metálico).  

Facilmente se percebe que esta solução é mais propensa a falhas e mais dificilmente recupera 

das mesmas, não obstante a existência de meios para minorizar a possibilidade de erros na 

leitura, como sejam a adoção de procedimentos de transporte dos equipamentos etiquetados, 

ou a utilização de leitores portáteis com a indicação ao utilizador de que a leitura se efetuou 

como pretendido. 

No processo idealizado no Service Blueprint apresentado (Figura 11), recorrendo à introdução 

de um sistema RFID de localização em tempo real (RTLS) procuraram-se descrever alguns 

pontos de contacto (touchpoints) associados ao processo descrito, com as melhorias obtidas 

pela introdução da tecnologia RFID. Foram adicionados aos atores anteriormente 

apresentados, os processos de Backstage associados aos sistemas de informação RFID e de 

gestão de inventário. Resume-se assim o processo descrito: 

 o serviço utilizador efetua uma OT (ordem de trabalho) no software de gestão de 

manutenção para registo do episódio que origina o pedido de equipamento de 

substituição ou reforço; 

 a UGEM consulta a OT no software de gestão de inventário e acede ao sistema de 

informação RFID de modo a obter dados da localização dos equipamentos disponíveis 

no seu armazém ou em excesso, nos serviços; 

 o sistema de informação RFID encontra-se integrado com o software de gestão de 

imobilizado, partilhando a informação recolhida; 

 a UGEM efetua o picking do equipamento na localização indicada pelo software e 

entrega-o no serviço utilizador. (A ordem de preferência do equipamento a recolher 

poderá ser parametrizada de acordo com o critério definido, por exemplo, a 

proximidade do local a entregar);  

 o serviço utilizador receciona o equipamento e entrega o equipamento avariado, se for 

o caso; 

 a UGEM inicia o processo de reparação do equipamento avariado; 

 se o equipamento não tiver reparação, a UGEM informa o serviço utilizador do 

mesmo para abertura de processo de abate do equipamento e aquisição de 

equipamento novo ao serviço de aprovisionamento; 
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 o processo termina com a entrega do equipamento reparado ou novo e a devolução do 

equipamento de empréstimo do armazém do parque de equipamentos médicos.  

Os sistemas de gestão de imobilizado e o sistema de informação RFID devem-se encontrar 

integrados de modo a que a informação recolhida pelo sistema RFID seja usado pelo primeiro, 

disponibilizando informação útil para a gestão (como por exemplo o cálculo das amortizações 

associados aos corretos centros de custos). 

O sistema de informação RFID deve ainda permitir a notificação dos utilizadores, 

principalmente a UGEM, dos tempos de resposta e níveis de stock, de acordo com os 

requisitos e alertas previamente definidos. 

Esta solução em suma, tem em consideração as especificações de todos os stakeholders 

consultados, automatizando os processo de gestão do parque imobilizado, democratizando a 

informação disponível sobre o estado e localização dos equipamentos, responsabilizando 

todos os intervenientes no processo, maximizando a eficiência do parque de equipamentos e 

em última instância possibilitando reduzir o número total de equipamentos, reduzindo a 

possibilidade de extravio e perda e eliminando os tempos que os profissionais perdem a gerir 

o processo ou a encontrar equipamentos disponíveis quando necessários, traduzindo-se no 

aumento da qualidade dos serviços prestados aos utentes da instituição. 

4.3 O mercado 

De modo a não nos limitarmos a um exercício teórico que não possa ter aplicação prática, é 

imprescindível conhecer as soluções que o mercado oferece, sendo que seria ainda de todo o 

interesse para o enriquecimento desta dissertação a demonstração em ambiente real de uma 

solução, num teste piloto a realizar na instituição. Não deveremos ainda descurar os custos e a 

viabilidade financeira da solução a propor, que nos tempos atuais são grandes condicionantes 

à sua aceitação pela gestão e possível implementação futura.  

Procuraram-se por isso obter do mercado propostas em duas vertentes, propostas com custos 

para a implementação da solução idealizada, e a possibilidade de disponibilização para a 

demonstração em ambiente real da solução num projeto piloto a realizar no CHSJ, se possível 

sem custos.  

Revelou-se, no entanto, mais difícil do que inicialmente antecipado a concretização destes 

objetivos. Por um lado, a celeridade necessária para o cumprimento do calendário de entrega 

da dissertação não se coaduna com o tempo necessário para que as empresas contactadas 

efetuem a recolha dos dados necessários para avaliar e conceber a proposta. Por outro lado, os 

custos associados à alocação de recursos para a implementação de um teste piloto de uma 

solução em ambiente real, com a customização necessária ao cliente CHSJ, foram um 

impedimento para a sua oferta a título gratuito, por parte dos fornecedores contactados. Todas 

as empresas contactadas apresentaram custos para a referida implementação piloto. Os custos 

não previstos e o período temporal necessário para o processo de autorização de despesa da 

instituição, não permitiu a sua realização em tempo útil. 

Foram no entanto solicitadas 3 propostas de soluções nesta área, a empresas especializadas 

nesta tecnologia e com experiência na sua aplicação. Privilegiou-se a consulta a empresas que 

conhecessem o CHSJ, ou que já possuíssem relação noutros âmbitos com a instituição, de 

modo a facilitar o levantamento dos requisitos necessários para a apresentação de uma 

proposta. Pretendeu-se com a pesquisa destas soluções avaliar a viabilidade de implementação 

da solução idealizada, os custos envolvidos para a análise de viabilidade financeira. 
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Foram consultadas as empresas Infocontrol, Zetes Burótica e a Empresa Creative Systems, 

apresentando-se de seguida o essencial da informação recolhida nestas consultas. 

 

Infocontrol 

A empresa Infocontrol possui já uma solução de controlo de pessoas, (recém-nascidos) 

através da tecnologia RFID em funcionamento no CHSJ. A solução existente toma partido da 

tecnologia RFID com etiquetas ativas, colocadas em pulseiras nos recém-nascidos, permitindo 

a sua localização, alertando para o caso de deslocação para fora da área permitida. 

Questionada sobre as soluções no âmbito de controlo de equipamentos a mesma indica que a 

solução RTLS disponível utiliza um sistema de leitores proprietários que teriam e ser 

instalados em diversos locais dos serviços, para monitorizar a deslocação dos equipamentos. 

Esta solução não tira vantagem da solução wi-fi tradicional já existente no CHSJ, de modo 

que se perspectiva que seja uma solução com custos muito elevados. Infelizmente não 

possível obter proposta financeira da empresa.  

 

Zetes Burótica 

A empresa Zetes Burótica indica possuir soluções de tecnologia RTLS que podem tirar 

proveito da redes wi-fi. Esta poderia revelar-se uma solução adequada tendo em conta os 

objetivos propostos, dado que poderia reduzir os custos de implementação, no entanto, após 

várias reuniões realizadas com a empresa, esta apresentou muitas reservas à apresentação de 

uma proposta de tecnologia de localização em tempo real, dada a complexidade de tal análise 

e dos custos extremamente elevados da sua implementação, que segundo a empresa 

dificilmente se justificariam para a análise pretendida. Como exemplo, a empresa informa que 

o elevado custo das etiquetas ativas (que dificilmente será inferior a 40 € por unidade), 

resultaria num investimento só neste componente de 60.480,00 €, para a totalidades das 

bombas e seringas consideradas na amostra (no total de 1512 equipamentos). Segundo a 

empresa, a solução apropriada seria de uma solução baseada em tecnologia de etiquetas de 

RFID passiva com custos muito inferiores (cerca de 0,54 € por etiqueta), totalizando apenas 

816,48 € para o mesmo número de equipamentos etiquetados. 

A empresa apresentou no entanto proposta para um sistema de identificação baseado em 

tecnologia RFID com etiquetas passivas. A solução apresentada pela empresa resultaria na 

etiquetagem de todos os equipamentos que se pretendem monitorizar e na criação de postos 

de controlo fixos, a que chamam “Kiosks Interativos” equipados com antenas RFID nos 

vários serviços utilizadores, nos quais os utilizadores fariam check-in e check-out dos 

equipamentos, sempre que estes entrassem ou saíssem de uma determinada localização. O 

registo seria efetuado automaticamente, unicamente pela aproximação do equipamento da 

área de controlo (Kiosk Interativo), podendo o utilizador verificar no leitor (Kiosk) que a 

leitura foi efetuada com sucesso, sendo que se eliminaria a necessidade de registos manuais e 

introduziria os equipamentos no sistema de localização RFID. Este sistema ao contrário do 

sistema de localização em tempo real (RTLS), é estático, sendo que a localização dos bens é 

registada tendo em conta a passagem pelos referidos postos de controlo (Kiosks). 

A solução apresentada pela empresa é do seu ponto de vista mais fiável pois controla-se o 

momento em que ocorre a leitura do equipamento, diminuindo a probabilidade de a leitura 

não ser efetuada. No entanto, poder-se-ia analisar a possibilidade de implementar antenas nos 

pontos de passagem de cada serviço utilizador a monitorizar, de modo a tornar o processo 
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mais transparente para o utilizador, e ainda adicionar a utilização de leitores portáteis, que 

seriam úteis por exemplo para alguns serviços efetuarem inventário de controlo de 

imobilizado a qualquer momento. 

 

Figura 12 – Arquitetura da solução – Zetes Burótica 

 

Creativesystems 

A empresa Creativesystems, empresa portuguesa que recentemente se aliou a uma 

multinacional do ramo, a Tyco Retail Solutions, tem larga experiência em soluções RFID para 

o setor do retalho. Apresentou a sua solução de gestão de imobilizado também baseada em 

tecnologia de etiquetas RFID passivas. A solução apresentada não difere em muito da solução 

apresentada pela empresa Zetes Burótica, no entanto estes sugerem a utilização de leitores 

portáteis, ao invés de fixos, um ou mais por cada serviço utilizador. Apesar de não terem 

apresentado proposta financeira para a implementação da solução, propuseram-se a 

demonstrar a solução num projeto piloto, apesar de não o poderem fazer gratuitamente, dados 

os recursos e custos envolvidos. 
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Figura 13 - Arquitetura da solução RFID – Creativesystems 

4.4 Solução proposta – como lá chegar 

Pretende-se que a solução proposta sirva de apoio à decisão com o intuito de uma futura 

implementação, e por isso, a escolha por uma qualquer solução não deve descurar aspectos 

importantes que carecem de ser analisados, como o impacto nos processos atuais e nos 

recursos humanos, assim como o custo/benefício da sua implementação, face aos objetivos e 

resultados pretendidos. 

Da curta análise efetuada ao mercado e tendo em conta o feedback recebido das várias 

empresas contactadas, podemos à partida concluir que a solução inicialmente proposta no 

âmbito da análise efetuada, poderá não ser a mais adequada tendo em conta a complexidade 

do processo e os custos possivelmente envolvidos, para os benefícios que se pretendem obter. 

Sentiu-se no feedback obtido das empresas contactadas que se tratava de um projeto inédito 

no seu portfólio, mas que a complexidade e principalmente os custos de uma solução RFID 

baseada em localização em tempo real (RTLS) com recurso a etiquetas ativas, tornavam 

proibitiva a sua implementação em larga escala, por dificilmente se conseguir evidenciar uma 

relação custo/beneficio que tornasse a solução viável do ponto de vista financeiro. 

Assim, tendo em conta esta avaliação efetuada, possuímos as seguintes opções: 

1. analisar a implementação uma solução baseada em tecnologia RFID de localização em 

tempo real (RTLS), com etiquetas ativas (a solução conceptual idealizada); 

2. analisar a implementação solução de rastreabilidade dos equipamentos, baseada em 

tecnologia RFID com utilização de etiquetas passivas. 

Dado não possuirmos dados financeiros de nenhuma das empresas contactadas para avaliar a 

primeira opção, faremos uma breve e simplista avaliação do retorno de investimento (ROI) da 

implementação da segunda opção, com os dados que temos disponíveis da empresa Zetes 

Burótica, a única empresa a enviar uma proposta financeira. 

Avaliação Financeira 

A solução apresentada inclui todos os equipamentos necessários para munir 35 serviços (os 

serviços que possuem internamento de doentes e que à partida mais necessitarão de bombas 

infusoras e entéricas e seringas perfusoras) e a UGEM, de leitores RFID (kiosks nterativos) e 

todos os serviços de consultoria desenvolvimento do software para adequação às necessidades 

do CHSJ. O custo total da solução é de aproximadamente 93.805,00 €, mais Iva. Não estão 

incluídos no preço apresentado os custos da etiquetagem dos equipamentos que teriam de ser 

internalizados pelo CHSJ. 

Apesar de não possuirmos atualmente dados relativos à taxa de utilização dos referidos 

equipamentos no CHSJ, nem à taxa de perdas e extravio dos mesmos, efetuando a nossa 

análise com o pressupostos recolhidos do estudo já mencionado de um dos maiores 

fabricantes mundiais de equipamentos médicos, a General Electric, pressupondo que é 

possível atingir uma melhoria em 20% na taxa de utilização de bombas infusoras, bombas de 

alimentação entéricas e seringas perfusoras, no CHSJ, apenas metade da taxa que estimam 

poder ser alcançada no referido estudo, seria possível, teoricamente, uma redução a médio 

prazo, de 20% do número de equipamentos deste parque de equipamentos, de 20% dos custos 

de manutenção associados e de 20% no investimento em novos equipamentos para reposição 

do parque. 
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Ao preço médio de 728 € por equipamento, tendo em conta os preços a que o CHSJ adquiriu 

os equipamentos no ano 2015, sendo que as 3 tipologias de equipamentos têm custos de 

aquisição semelhantes, resultaria numa redução de 300 equipamentos do parque atual, um 

valor de redução ao preço actual médio dos equipamentos de 218.400,00 €.  

Assumindo que os custos de reparação e aquisição se reduziriam na mesma percentagem, 

seria obtida uma poupança anual de 27.151,20 € (23.587 € em aquisições e 3.564,20 € em 

reparações), sem contar com as poupanças geradas pela previsível redução das perdas e 

extravios de equipamentos, face ao maior controlo implementado. 

Face aos pressupostos considerados, estimamos um retorno do investimento de cerca de 3 

anos e meio, mesmo sendo conservadores e sem contabilizar outros aspectos de grande 

relevância, como o facto de estarmos apenas a analisar 19% de todos os equipamentos 

médicos, e a solução ser escalável, podendo ser extrapolada numa primeira fase para as 

restantes categorias de equipamentos geridos pela UGEM, com custos muito reduzidos, dado 

que a grande parte do investimento já se encontra considerado na análise inicial, e mais tarde 

para os restantes equipamentos e processos, nomeadamente para os relacionados com o 

controlo de ativos imobilizados, realizados por exemplo pelo Serviço de Aprovisionamento. 

 Adicionalmente e não menos importante, assumindo que será possível a redução do número 

de equipamentos do parque necessários para satisfazer as necessidades do CHSJ, na 

proporção indicada, isso resultaria num excedente de cerca de 300 equipamentos em stock, 

razão pela qual praticamente se extinguiria a necessidade de adquirir novos equipamentos nos 

próximos 2 anos, originando uma poupança anual que se poderia cifrar em aproximadamente 

118.000,00, tendo em conta os valores das aquisições dos 162 equipamentos no ano 2015, 

sendo que, face ao exposto, o retorno do investimento seria alcançado no próprio ano de 

implementação do projeto.  

Conforme exposto, apesar da simplicidade e pouco rigor do exercício efetuado, o retorno do 

investimento da solução apresentada é sem dúvida atrativo, tendo em conta que a vida útil dos 

equipamentos chega a atingir mais de 10 anos.  

Facilmente e sem grande esforço se percebe que a rentabilidade desta solução é, no âmbito 

considerado, muito superior à solução baseada em tecnologia de localização em tempo real 

(RTLS), cujo custo associado à sua implementação chega a ser no, caso das etiquetas (tags) 

70 vezes superior. 

Assim, embora a solução idealizada inicialmente para cumprir os objetivos propostos, tivesse 

como base a utilização da tecnologia RFID e localização em tempo real, baseada em etiquetas 

ativas, face às vantagens já enunciadas de ambas as soluções, o autor conclui que é possível 

obter resultados semelhantes com a utilização de uma solução de rastreabilidade de ativos 

imobilizados baseada em tecnologia RFID com etiquetas passivas. As desvantagens 

tecnológicas face à solução inicial, podem e devem ser compensadas com processos de 

controlo para evitar erros e falhas, de modo a tirar o máximo proveito da tecnologia e cumprir 

os objetivos propostos. 
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Assim, ao Service Blueprint do processo anteriormente apresentado apresenta-se a versão 

final, onde foram adicionados, para fácil percepção, os pontos de contacto com a tecnologia 

RFID, representados com os check-in e check-out dos equipamentos na solução baseadas em 

tecnologia RFID com etiquetas passivas (Figura 14). 

Figura 14 – Service Blueprint – solução RFID passiva 
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5 Conclusão 

A presente dissertação tinha como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre o problema 

identificado no Centro Hospitalar de São João, a gestão e controlo de ativos imobilizados, e 

proceder à avaliação se, neste contexto, a reorganização dos processos relacionados, 

recorrendo a novas tecnologias como o caso da tecnologia RFID, poderia melhorá-los, 

satisfazendo as necessidades dos stakeholders e do ponto de vista de produtividade do 

trabalho e dos objetivos estratégicos e financeiros da instituição. 

A grande dimensão da instituição e o alargado campo de aplicação da temática levou o autor a 

reduzir o âmbito da sua análise, tendo para isso optado pela seguinte metodologia: 

 recolha e análise dos dados relativos ao inventário de ativos imobilizados do Centro 

Hospitalar de São João; 

 seleção dos setores e categorias de equipamentos sobre os quais incidiria a sua 

análise; 

 consulta às partes interessadas no controlo e monitorização dos equipamentos 

selecionados através da realização de entrevistas semi-estruturadas e observação dos 

processos instituídos. 

A metodologia aplicada culminou na análise da situação atual (as is) com recurso a 

ferramentas de design de serviços, do processo de gestão do parque de equipamentos médicos 

da responsabilidade da UGEM e à apresentação de uma solução conceptual, desejável, (to be), 

do mesmo processo, com a inclusão de uma solução tecnologia baseada na tecnologia RFID, 

tendo em conta o levantamento das funcionalidades e requisitos requeridos pelas partes 

interessadas. 

Por fim, procurou-se validar se a solução idealizada era aplicável à realidade do centro 

hospitalar e se cumpria os objetivos pretendidos. Efetuou-se por isso a pesquisa no mercado 

em busca de uma solução viável, tendo-se percebido pelo feedback obtido das empresas 

contactadas que a solução idealizada com o objetivo de tirar o máximo proveito da tecnologia 

RFID, poderá não ser a mais adequada para a instituição, face às necessidades descritas, à sua 

complexidade e elevados custos envolvidos com a sua implementação. Por outro lado, as 

soluções apresentadas pelas empresas contactadas baseadas em tecnologia RFID com 

etiquetas passivas, revelou-se à partida bastante viável do ponto de vista financeiro, com uma 

previsão, até mesmo conservadora, de um retorno do investimento da solução para a amostra 

selecionada de apenas 3 anos e meio, sendo uma solução mais madura no mercado, que tem já 

muita experiência na sua implementação. 

5.1 Principais contribuições 

A presente dissertação pretende constituir-se como numa ferramenta de apoio á decisão. 

Permitiu aprofundar o conhecimento da situação atual do Centro Hospitalar de São João, 

numa temática que apesar de ter bastante impacto na organização, quer do ponto de vista de 

financeiro como de produtividade do trabalho e qualidade da prestação dos cuidados aos 

utentes, não tem tido o acompanhamento adequado e investimento necessário nos anos 

recentes. Do ponto de vista da organização, permitiu ainda sensibilizar as várias partes 

interessadas para a busca de alternativas para ultrapassar as condicionantes atuais que 

impossibilitam um controlo eficaz do imobilizado, nomeadamente dos equipamentos 

médicos, perceber que os objetivos das várias partes interessadas se complementam e que 
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estas se encontram predispostas a potenciar melhorias nos processos associados, vendo como 

uma mais-valia a introdução da tecnologia RFID na gestão e controlo de ativos imobilizados. 

Ainda que de uma forma residual e condicionada à dimensão do projeto a alguns setores 

específicos, procurou-se responder às questões de investigação formuladas, identificando-se 

um conjunto de ativos cruciais para a persecução da missão da instituição e cumprimento dos 

seus objetivos estratégicos, como a redução de custos, concluindo-se que a implementação da 

tecnologia RFID neste contexto, pode melhorar o processo de gestão e controlo de ativos 

imobilizados do parque de equipamentos médicos do CHSJ, eliminando possíveis erros e 

falhas associadas ao processo de registo manual atualmente existentes, aumentando a 

disponibilidade de equipamentos e em consequência reduzindo o número de equipamentos 

necessários para satisfazer as necessidades, reduzindo o tempo necessário para os serviços se 

preocuparem com a gestão destes equipamentos e aumentando a confiança dos utilizadores no 

sistema, possibilitando reduzir ainda as perdas e extravio de equipamentos e o investimento 

em novas aquisições. 

Ainda que a análise efetuada represente apenas um pequena parte da instituição e dos 

processos nela executados, a mesma permite perceber que a solução poderá ser viável do 

ponto de vista de escalabilidade a outras áreas e processos semelhantes, ressalvando-se 

sempre a especificidade de alguns serviços e ativos, aos quais poderá não ser aplicável (por 

exemplo, ativos relacionados com a infraestrutura). 

5.2 Limitações 

Conforme já referido, a análise efetuada, assim como as soluções apresentadas, referem-se à 

amostra de uma pequena parcela das necessidades da instituição, conforme foi definido. São 

apenas analisadas algumas atividades da unidade responsável pelo parque de equipamentos 

médicos e algumas das partes interessadas no processo. 

Adicionalmente, a solução apresentada é apesar de tudo conceptual. Nenhum dos envolvidos 

trabalhou com uma solução RFID nesta área, de modo que, face aos desconhecimento na 

prática dos reais problemas que podem ocorrer após a implementação de uma solução 

tecnológica neste âmbito, a solução carece de um teste em ambiente real, que infelizmente 

não foi possível realizar, para permitir identificar as dificuldades ocorridas nos processos 

idealizados, de modo a permitir adaptar a solução às reais necessidades da instituição. 

 O Centro Hospitalar de São João é um dos hospitais de referência do país com uma grande 

dimensão e largas dezenas de especialidades, com necessidades e condicionantes próprias. 

Avançar para uma solução que tenha em consideração toda a instituição, obrigará a um 

exercício mais elaborado de análise dos variadíssimos processos associados ao controlo de 

imobilizado e aos stakeholders não incluídos nesta avaliação dadas as limitações já 

apresentadas. 

5.3 Trabalho futuro 

Conforme já mencionado, o próximo passo será o desenho e implementação de um teste 

piloto da solução. Dados os custos envolvidos, será necessário obter a aprovação da despesa 

junto do conselho de administração do CHSJ. 

O teste piloto deverá ser desenhado recorrendo a ferramentas de BPM (Business Process 

Modeling), sugerindo o autor a utilização da metodologia BP2IT (Pinheiro 2004), uma 

metodologia que visa unir as abordagens de gestão e tecnologias de informação na modelação 
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de processos e implementação de soluções tecnológicas. A metodologia BP2IT é 

caracterizada por 4 grandes fases, desde a análise do organigrama funcional da instituição e 

mapeamento dos processos à implementação da solução, e monitorização dos resultados e 

performance após implementação, caracterizando-se pelo enfoque dado à abordagem da 

gestão na sua implementação. 

 

 

Figura 15 - Metodologia BP2IT (Fonte: José A. Faria 2012) 

 

Os resultados obtidos devem então ser apresentados à administração do CHSJ para suporte à 

decisão. 

Conforme já mencionado, dadas as limitações apresentadas na presente dissertação, para uma 

futura implementação da solução baseada na tecnologia RFID no controlo de ativos 

imobilizados, é fundamental ainda avançar com uma análise mais extensa e detalhada e que 

inclua as restantes partes interessadas e áreas de atuação, incluindo uma avaliação financeira 

de comparativa de ambas as soluções. 
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ANEXO A: Guião de entrevista à UGEM 

 

1. Que tipo de equipamentos consideram críticos ser monitorizados? 

2. Que parques de equipamentos são geridos pela UGEM? 

3. Descrevam o processo de gestão de ativos desses parques.  

4. Com que serviços ou UAG´s interagem. Quais são os que consideram mais críticos? 

5. Quais os maiores problemas com que se deparam? 

6. O que acham que podia ser feito para solucionar esses problemas? 

7. Conhecem a tecnologia RFID ? 

8. Como acham que ela se poderia enquadrar na actividade da UGEM? 

9. Quais os benefícios que acham poderiam resultar da sua aplicação? 

10. Pensam em alguma desvantagem de usar a tecnologia? 
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ANEXO B: Guião de entrevista à Unidade de Neurocríticos 

 

1. Quantas camas tem a Unidade de Neurocríticos? 

2. Quantas bombas necessitam no serviço em simultâneo? 

3. Têm bombas e Seringas sempre que é necessário? 

4. Têm algum registo do número de bombas existentes a cada momento no serviço? 

5. É comum pedirem bombas de empréstimo á UGEM?  

6. Costumam devolverem a bomba rapidamente? 

7. Que dificuldades detetam na gestão deste tipo de equipamentos? 

8. Que impacto tem os profissionais e pacientes a falta de uma bomba no momento 

adequado para o Serviço? 
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ANEXO C: Guião de entrevista aos serviços de gestão 

 

1. Quais são as principais falhas que identificam no processo atual de gestão de ativos 

imobilizados? 

2. Conhecem a tecnologia RFID? 

3. Como acham que esta tecnologia poderia melhorar o processo? 

4. No seu ponto de vista, quais os requisitos essenciais a ter em consideração no caso de 

implementação de um sistema baseado nesta tecnologia? 
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ANEXO D:  Ecrãs de Chek-in e Check-out (Kiosk Interativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Ecrã de Check-in - Zetes Burótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Ecrã de check-out - Zetes Burótica 


