
 

São Cristóvão Saúde amplia o setor de Rouparia e implanta 

tecnologia RFID para controle do Enxoval Hospitalar 
 

 

Realizando, continuamente, novos 

ciclos de melhoria, bem como 

investindo em diversos cenários, 

como modernização, tecnologia e 

estrutura física, o São Cristóvão 

Saúde inaugurou, no dia 10 de 

setembro, o novo espaço CDEH - 

Centro de Distribuição de Enxoval Hospitalar. 
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O setor faz parte da Hotelaria do 

Grupo, sendo o responsável pelas 

etapas de recebimento, 

estocagem, distribuição interna 

nas unidades e coleta, além de 

realizar a gestão de todo o 

enxoval hoteleiro (composto  por 

lençol, fronha, camisola, toalha, 

cobertor e avental hidro-repelente) e cirúrgico 

(constituído por campos diversos, avental e 

conjuntos privativos). 

 

O local passou de 98 para 150m², ampliando, 

substancialmente, sua capacidade física e de 

atendimento, contemplando: área administrativa, 

copa, vestiário,  banheiros, espaços destinados a 

roupas limpas e sujas (respeitando os fluxos e 

cruzamentos), além de janelas para iluminação 

externa e ventilação natural, 

prateleiras em aço inox que 

facilitam a higienização, 

balanças, área equipada com 

detectores de fumaça e 

hidrante, além de ambiente 

totalmente climatizado. 
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Outra novidade no CDEH do Grupo São Cristóvão 

Saúde é a implantação do sistema RFID. Essa 

tecnologia, sendo referência no mercado, usa a 

identificação por radiofrequência lida, 

automaticamente, nas etiquetas RF. Através de um 

chip – sendo mais eficiente e ágil que um código de 

barras - é possível armazenar diversas informações, 

podendo rastrear, controlar e proteger as peças de 

cada tipo de enxoval. Outros benefícios da ferramenta 

é que ela auxilia no controle de entrada e saída das 

roupas, prevenindo possível 

evasão, além de aprimorar a 

questão do transporte, por 

meio do registro 

automático, preciso e 

eficiente de controle do 

estoque de todo o enxoval 

hospitalar.  

 

As peças limpas recém-chegadas da lavanderia 

são conferidas, separadas, armazenadas na 

área para disposição (prateleiras da rouparia 

central) e distribuídas para as rouparias 

satélites existentes nos andares de internação. 

Após a utilização das peças, o enxoval é 

transferido para o saco hamper (coleta de 



roupas), sendo pesado para controle e encaminhado novamente à lavanderia. Todo 

esse processo agora passa a ser gerenciado pelo sistema RFID, garantindo mais 

controle e informações precisas sobre o enxoval utilizado em toda a Instituição.  

 

“Reformulamos a área que comporta o serviço de Rouparia, a fim de sofisticar o 

fluxo de abastecimento e atendimento, sendo de extrema importância dentro de 

nossa Instituição. Além disso, também aperfeiçoamos a gestão do enxoval através 

da implantação de uma excelente tecnologia para o setor. O objetivo é oferecer, 

ainda mais, conforto, qualidade, rapidez e segurança aos nossos pacientes”, afirma 

o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura. 


