
automação hospitalar

Para líderes que sabem o que
a eficiência logística pode fazer 
pelo seu hospital e pacientes

slidelogcare



A Slidelog é uma empresa Integradora de Sistemas 
Automáticos Intralogísticos, atuando em diferentes 
mercados, como: Saúde, Defesa, Indústria e 
Distribuição.

Com vasta expertise na área, a Slidelog já realizou 
centenas de instalações para todo o tipo de empresas 
e instituições de todos os portes e com renome mundial.

Presente no Brasil, o modelo de sucesso implantado na 
Europa tem como diferencial e compromisso atender o cliente 
de forma individualizada, oferecendo:

soluções e não apenas tecnologias!

a solução

A Slidelog entende que o desenvolvimento eficaz de um projeto 
exige pesquisas customizadas para a realidade de cada cliente 
e organização. Pensando em atender de forma ainda mais 
especializada, a Slidelog realizou uma divisão por setores de 
atuação sendo um deles dedicado à Saúde (civil e militar). 

Para isso conta com uma vasta gama de produtos e serviços 
para hospitais, clínicas e demais instituições de saúde, 
nomeadamente nas seguintes áreas:

> Farmácia central
> Farmácia ambulatorial
> Farmácia de oficina e manipulação
> Almoxarifado
> Armazéns avançados nos serviços
> Armazéns avançados no bloco operatório
> Banco de sangue
> Coletas
> Soros
> Reagentes

Além das multiplas aplicações, a Slidelog possui tecnologias
e soluções que agregam às específicações e conjuntos de 
normas do Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), que estão relacionadas à segurança, controle, 
rastreabilidade e qualidade na manipulação e entrega de 
medicamentos ao paciente/setor.

aplicações

Ao reduzir processos exaustivos, dispendiosos e 
improdutivos, liberamos seus profissionais de tarefas 

secundárias e otimizamos recursos, reduzindo o 
desperdício e melhorando a performance, permitindo 

que você se concentre no que realmente interessa:

a segurança de seu paciente e a 
sustentabilidade de sua instituição!

Temos em nosso portfolio de instalações renomados hospitais e 
laboratórios internacionais, tais como: Abbott, Centro Hospitalar do 
Porto, Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, Hospital da 
Luz, Instituto Português de Oncologia (IPO), Lilly, e muitos outros.

otimize seus recursos!

resultados frequentes*

300%
de aumento de 

produtividade de picking

98%
redução de desvios 

de inventário

80%
de redução de espaço 

ocupado no solo
(em até) para o retorno

do capital investido

100%
do estoque protegido

2460%
de redução da força 

de trabalho

*média dos projetos slidelog



vídeo pick vídeo rtv

O PHARMAPICK é o mais sofisticado dispensador automático de grande capacidade. 
O seu estoque só pode ser acessado por utilizadores autorizados e devidamente 
credenciados. Oferece segurança total na dispensação, isenta de erro. Conjuga 
noções avançadas de multiposto, multitarefa e ergonomia, além de assegurar 
rastreabilidade total.

A tecnologia de alta produtividade mais recente, 
rápida e segura, desenvolvida para cumprir com todas 
as específicações técnicas do ambiente hospitalar. 

características
> Sistema de dispensação para medicamentos, materiais e insumos, OPME e qualquer 
outro material que exija controle ou condições ambientais especiais
> Possibilidade de trabalho em regime de autosserviço (sem operador permanente)
> Elevada capacidade de armazenamento com aproveitamento total do pé-direito
> Gestão permanente de inventário
> Eliminação dos erros de dispensação
> Login biométrico ou por senha, com configuração de níveis de acesso
> Possibilidade de fluxos logísticos cruzados (entradas e saídas simultâneas)
> Possibilidade de múltipla temperatura no mesmo equipamento (ex. zona de 
temperatura ambiente e outra de ambiente controlado)
> Múltiplas aplicações no setor hospitalar: farmácia central, ambulatorial, armazém 
centralizado do bloco operatório, farmácia de oficina e/ou de manipulação, banco de 
sangue, soros, reagentes, coletas, armazém remoto fiável, entre outros

O equipamento consiste num módulo de armazenamento dotado de um conjunto de 
prateleiras em circuito giratório vertical e que realiza sempre o percurso mais curto,
o que permite otimizar os trajetos cada vez que uma prateleira é solicitada.
Situado numa posição cômoda e ergonômica, o ponto de trabalho possibilita ao 
operador manter toda a atenção voltada para os movimentos de valor agregado.
Todos os artigos ficam fechados, evitando exposição à poeira, umidade e outros 
fatores externos.

características
> Aproveitamento total do pé-direito 
> Diferentes modelos adaptados a cada necessidade e configurações de prateleira 
(quantidade, carga por prateleiras, com possibilidade de subdivisão com níveis 
intermediários, divisores metálicos, bins de plástico ou de papelão, entre outros)
> Localização sinalizada por indicadores de posição frontal e display de profundidade
> Gestão permanente de inventário
> Controle manual ou automático com gestão informatizada
> Aplicações comuns: preparações de pedidos em farmácia central, arquivo clínico, 
armazenamento em refrigerado (4ºC), preparação de pedidos em almoxarifado geral, 
reabastecimento de armazéns / farmácias satélites e armazém de itens de 
manutenção

Destinado à materiais de pequena e média dimensão,
o rotativo vertical é um sistema de elevada 
capacidade e produtividade.
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https://vimeo.com/113108014
https://vimeo.com/113486850


vídeo rth vídeo avep

Sistema de picking intensivo com armazenamento horizontal e estantes (módulos de 
armazenamento) que se deslocam em movimento giratório tipo carrossel. 
Especialmente indicado para almoxarifados com necessidade de armazenamento em 
grande volume de medicamentos, materiais e insumos, onde exigências de rápida 
preparação de pedidos são predominantes.

características
> Centralização do ponto de picking
> Preparação simultânea de vários pedidos em multitarefa (picking, packing e 
conferência)
> Otimização do espaço longitudinal
> Elevada produtividade 
> Diferentes modelos adaptados a cada necessidade (opções de equipamento, 
estantes e carga por prateleira)
> Gestão permanente de inventário
> Diferentes configurações de estante (permite subdivisão com níveis intermediários, 
divisores metálicos, bins de plástico ou de papelão, entre outros)
> Localização sinalizada por indicadores de posição frontal e display de profundidade
> Comum em almoxarifado (materiais de consumo clínico, produtos, soros, 
medicações), em local de armazenamento refrigerado e para arquivo clínico

O carrossel horizontal é um sistema que permite o 
acesso a milhares de itens com uma frente de trabalho 
muito reduzida.  

O AVEP é um sistema de armazenamento vertical de alta densidade em que prateleiras 
são movimentadas por um extrator até o ponto de acesso. Destinado à referências de 
dimensão e peso heterogêneo. A facilidade de manuseio e mínima necessidade de 
manutenção, permite a sua aplicação em múltiplos processos.

características
> Aproveitamento total do pé-direito
> Grande capacidade de armazenagem
> Grande versatilidade de produtos armazenáveis 
> Opção de duplo extrator (aumento de produtividade em até 45% e maior 
capacidade de armazenamento)
> Sistema de sinalização de localização (indicadores, display de profundidade, opção 
laserpoint)
> Gestão permanente de inventário
> Diferentes configurações de prateleira (permite subdivisão com, divisores metálicos, 
bins de plástico ou de papelão, entre outros)
> Controle manual ou automático com gestão informatizada
> Controle e posicionamento automático das prateleiras de maior rotação próximo ao 
posto acesso
> Acesso seletivo a material à consignação, pois as prateleiras podem estar atribuídas 
a cada fornecedor, utilizador, entre outros

Armazenamento vertical de extração de prateleira: 
flexibilidade de estocagem e manuseio eficiente.
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https://vimeo.com/107159931
https://vimeo.com/107163222


Rua Doutor Veiga Filho, 350. Sala 902 I Higienópolis
01229.000 I São Paulo - SP I contato@slidelog.com.br
+55 (11) 2936.2660 I www.slidelog.com.br

apoio técnico
Entendemos a assistência técnica como uma das funções críticas para
o sucesso da Empresa. Assim, garantimos toda a assessoria pós-venda, 
incluindo:
> Montagem das soluções fornecidas
> Configuração e inicialização das soluções instaladas
> Formação e treinamento para usuários
> Assistência técnica preventiva e corretiva
> Estoque de peças de reserva, assegurando resposta imediata às 
necessidades de manutenção corretivas e preventivas
> Disponibilização de diferentes níveis de contratos de manutenção, 
realizados de acordo com as necessidades do cliente
> Realização de alterações (ex. recolocação das soluções, alterações 
informáticas, auditorias, entre outros)

> A integridade como base das relações de confiança
> A transparência como fator de harmonia no relacionamento entre cliente 
e empresa
> O compromisso como sustentação de parcerias de longo prazo
> A proximidade com a comunidade, porque a empresa tem deveres 
sociais

valores

Ser a primeira opção no fornecimento de soluções de automação de 
armazenamento e dispensação hospitalar.
Nosso compromisso é desenvolver e oferecer as melhores soluções de 
produtos e serviços, assumindo relações de parceria de longo prazo.

visão


