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Resumo— O sistema de RFID (Identificação por 

Radiofrequência) utiliza ondas eletromagnéticas para poder 

acessar dados armazenados em um microchip que é acoplado a 

uma pequena antena (chamado de tag, ou etiqueta), identificando 

automaticamente os objetos nele fixado. Tendo isso em mente, 

realizamos um projeto que tem como objetivo colocar tags em 

caixas de material cirúrgico para não se perderem pelo HES 

(Hospital Estadual de Sumaré), que tem grande prejuízo com a 

perda desses materiais. O projeto é dividido nas seguintes partes: 

programação da interface para os funcionários do HES; 

Documentação e revisão dos processos do hospital e a parte dos 

testes com as tags, que será o foco deste trabalho. Os testes são de 

distância e potência, antes e depois de passarem na autoclave. 

Após passarem fazemos comparação de dois modelos de tag e 

escolhemos a mais resistente. 
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I.  INTRODUÇÃO 

O sistema de RFID (Identificação por radiofrequência) 
utiliza ondas eletromagnéticas para poder acessar dados 
armazenados em um microchip que é acoplado, fisicamente 
unido ou ligado, a uma pequena antena (chamado de tag, ou 
etiqueta) identificando automaticamente os objetos nele fixado. 
Os três componentes principais são: 

 Leitor; 

 Antenas; 

 Tag ou tranponder. 

 

Fig. 1. Componentes principais de um sistema RFID. [1] 
 

Tendo isso em mente realizamos um projeto que tem como 

objetivo colocar tags em caixas de material (Figura 1) 

cirúrgico para não se perderem pelo Hospital Estadual de 

Sumaré (HES), que tem grande prejuízo com a perda desses 

materiais. 

O projeto é dividido em três partes, tendo um grupo 
trabalhando em cada um deles. As partes são: programação da 
interface para os funcionários do HES; Documentação e 
revisão dos processos do hospital; e os  testes com as tags, 
sendo o maior foco deste artigo. Foram realizados testes de 
distância e potência antes e depois da autoclave (Figura 2), para 
se verificar se aguentam temperaturas elevadas e contato com 
água e por quantos ciclos e achar uma posição que apresente o 
melhor sinal para posicionar as antenas. 

 

Fig. 2. Imagem de caixa e materiais cirúrgicos 
 

 

Fig. 3. Autoclaves do Hospital Estadual de Sumaré 
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II. DESENVOLVIMENTO 

No início do projeto, estávamos em dúvida entre dois 

modelos de tags: a Acura Global EDGE-50 UHF e a AcuTag 

Titan General UHF ISO, fabricadas pela Acura Global [2], e 

IronTag UHD, fabricadas pela HID Global [3]. Essas tags são 

projetadas para serem resistentes a temperaturas elevadas e a 

umidade, para suportarem os ciclos das autoclaves. Para se 

detectar alguma mudança nas tags foram feitos dois tipos de 

testes: físicos e de potência.Os testes físicos foram feitos com 

um paquímetro medindo largura, comprimento e espessura. 

Ao todo foram feitas cinco (5) medidas como mostra a Figura 

3. 

 

Fig. 4. Medidas das tags 

III. RESULTADOS E ANÁLISES 

Ao comparar os resultados (tabelas I, II, III e IV) físicos 

das duas tags foi observado uma diferença, entre o antes e o 

depois dos ciclos de autoclaves, o modelo IronTag deve suas 

medidas aumentadas e o modelo AcuTag teve suas medidas 

diminuídas. Em relação de sinal a AcuTag teve seu 

funcionamento alterado, após cinquenta (50) ciclos ela 

começou a falhar e a partir de cem (100) ciclos já não 

funcionava mais. 

TABELA I. MEDIDAS DAS TAGS IRONTAG ANTES DA AUTOCLAVE (MM) 

 A1 A2 A3 A4 A5 

UM CICLO 23,10 6,46 52,92 22,99 6,48 

10 CICLOS 23,01 6,49 52,93 23,02 6,44 

50 CICLOS 22,99 6,45 52,90 22,99 6,48 

100 CICLOS 23,00 6,46 52,93 23,02 6,49 

200 CICLOS 22,99 6,45 52,90 23,00 6,46 

TABELA II. MEDIDAS DAS TAGS IRONTAG DEPOIS DA AUTOCLAVE (MM) 

 A1 A2 A3 A4 A5 

UM CICLO 23,86 6,60 53,00 23,86 6,50 

10 CICLOS 22,96 6,38 53,00 22,80 6,78 

50 CICLOS 23,10 6,74 53,10 22,90 6,48 

100 CICLOS 23,14 6,60 52,92 22,96 6,38 

200 CICLOS 22,96 6,48 53,04 23,14 6,62 

TABELA III. MEDIDAS DAS TAGS ACUTAG ANTES DA AUTOCLAVE (MM) 

 A1 A2 A3 A4 A5 

UM CICLO 15,63 3,31 75,06 15,67 3,30 

10 CICLOS 15,53 3,35 74,96 15,53 3,35 

50 CICLOS 15,54 3,35 74,99 15,54 3,35 

100 CICLOS 15,53 3,35 74,98 15,53 3,34 

200 CICLOS 15,58 3,30 75,03 15,59 3,30 

TABELA IV. MEDIDAS DAS TAGS ACUTAG DEPOIS DA AUTOCLAVE (MM) 

 A1 A2 A3 A4 A5 

UM CICLO 15,54 3,20 75,00 15,54 3,30 

10 CICLOS 15,44 3,18 75,00 15,50 3,14 

50 CICLOS 15,50 3,14 75,00 15,50 3,12 

100 CICLOS 15,40 3,20 74,92 15,44 3,24 

200 CICLOS 15,56 3,24 75,00 15,52 3,22 

Pode se observar que após passar pala autoclave o modelo 

IronTag (Tabela I e II) aumentou suas medidas e o modelo 

AcuTag (Tabela III e IV) teve suas medidas diminuídas.  

Para as medidas de sinal, foi observado que o modelo 

AcuTag apresentou falhas a partir de trinta ciclos, e a partir de 

cem não funcionava mais. O modelo IronTag funcionou 

adequadamente em todos os casos. 

IV. CONCLUSÕES 

Nesse projeto foram comparados dois modelos diferentes 

de tags RFID para serem colocadas em caixas com matérias 

hospitalares, possibilitando melhor organização e 

administração desses materiais para não se perderem pelo 

hospital. 

Na primeira parte do projeto foi testada a resistência das 

tags ao passarem pela autoclave e como resultado uma 

aumentou suas medidas e a outra teve suas medidas 

diminuídas. E o modelo mais adequado foi a da IronTag foi 

não demonstrou falhas para receber sinal. 
Tendo obtido esses resultados o próximo passo será testar 

as posições e distancias das tags para serem depois instaladas 
no hospital. 
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