RASTREABILIDADE DE MATERIAIS NO CENTRO CIRURGICO:
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA
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Rastreabilidade é a capacidade de traçar o caminho da história, aplicação,
localização de uma mercadoria individual ou de um conjunto de características
da mercadoria através da impressão de números de identificação. De acordo
com RDC Nº 15/2012, Seção III do Art. 4º, para efeito deste regulamento
técnico são dotadas as seguintes definições nas etiquetas de rastreabilidade:
nome ou modelo comercial, identificação do fabricante ou importador, código
do produto ou do componente do sistema, número de lote e número de registro
na ANVISA. A proposta de implementação de rastreabilidade de materiais em
um centro cirúrgico (CC) de um hospital de Curitiba – PR, surgiu da
necessidade de como rastrear os materiais, visto que o setor não dispõem de
rastreabilidade no momento, com isso proporcionará agilidade na localização
dos materiais utilizados em cada procedimento. Agregando o meio digital
garantirá ao paciente e ao profissional de enfermagem segurança pois o
profissional realizará os pedidos diretamente na conta de cada paciente, com
maior eficácia no rastreamento dos materiais utilizados. Tem como objetivo
implementar um sistema para a rastreabilidade de materiais em um centro
cirúrgico. Trata-se de uma educação continuada utilizando o método 6W3H,
organizados em duas etapas. A primeira etapa será implantação de kits com
itens específicos de cada procedimento cirúrgico no sistema Tasy. Nesta etapa
a proposta contará com o auxílio da Tecnologia da Informação do hospital para
a inserção dos materiais via sistema. A enfermeira da Central de Material e
Esterilização fará o acompanhamento desta etapa. A segunda etapa é a
implementação da rastreabilidade de materiais que passarão a ser solicitados
diretamente na conta do paciente no CC. Neste momento será realizado a
capacitação para os técnicos e enfermeiros dentro do CC para apresentação
visual do sistema com o objetivo de desenvolver esse novo processo
relacionado aos pedidos de materiais. No entanto, com a implementação da
rastreabilidade no CC, os pedidos dos materiais quando realizados serão
encaminhados do CME e após serem lançados no sistema através da leitura
do código de barras, os materiais automaticamente passarão a apresentar a
rastreabilidade. Desta forma será possível melhorar a qualidade da assistência
e a segurança do paciente por meio da implementação desse processo.
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