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RASTREABILIDADE

∗ Com o desenvolvimento dos sistemas informáticos foi possível

desenvolver uma forma eficaz de rastrear a utilização e fazer o

inventário dos sets cirúrgicos, rastreando o ciclo do

instrumental cirúrgico.
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∗Controlo de qualidade;
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∗ Validação de processos;

∗Controlo do processamento.
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∗ Garantir a qualidade de todos os procedimentos;

∗ Libertar cargas seguras;

Objectivos do SEC

∗ Libertar cargas seguras;

∗ Compreender no imediato a produção diária;

∗ Contabilizar os dispositivos reprocessados bem como o

número de ciclos de lavagem e de esterilização efectuados.
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∗ Requisitos do Serviço de Esterilização Centralizado:

∗ Alocar cada instrumento cirúrgico ao respectivo centro de custo;
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∗ Alocar cada instrumento cirúrgico ao respectivo centro de custo;

∗ Rastrear todos os instrumentos cirúrgicos existentes no 

hospital;

∗ Certificação de qualidade.
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∗ Rastreabilidade – capacidade de cronologicamente -

desde a produção até à sua utilização final -
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desde a produção até à sua utilização final -

interrelacionar exclusivamente entidades identificáveis

de uma forma que é verificável.

∗ Bidireccional entre os vários requisitos associados.
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∗ Importância da rastreabilidade:

∗ Demonstra a utilização de determinados instrumentos ou sets
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cirúrgicos, optimizando a sua utilização;

∗ Verifica o histórico, a localização ou aplicação de um item

através da gravação de um documento;

∗ Verifica a produtividade dos colaboradores.
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∗O programa deve:
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∗ Monitorizar o ciclo de reprocessamento dos instrumentos, incluindo a

limpeza e instruções de montagem dos instrumentos cirúrgicos.

∗ Impressão dum código de barras para alocar os instrumentos ao ciclo

de reprocessamento, e ao processo do doente.
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∗O programa deve proporcionar:
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∗ Uma fotografia dos instrumentos que compõe cada set de modo a

facilitar a correcta montagem do set.

∗ Um interface com outros sistemas do hospital - processo

electrónico do doente, sendo o set alocado ao cirurgião, sala de

operações e doente.
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∗ O programa deve permitir:
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∗ A consulta dos dados a qualquer altura feito por pessoal autorizado;

∗ Imputar custos a cada serviço através do seu centro de custo;

∗ Gestão do instrumental que se encontra a reparar;

∗ Estatística mensal.
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∗ Vantagens evidentes de ter um sistema de rastreabilidade na

gestão de um SEC.
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gestão de um SEC.

∗ Porquê este titulo?

∗Rastreabilidade mito ou realidade?
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Menu inicial

12



Zona de lavagem: selecção do rack
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Leitura de código de barras
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Rack da máquina de descontaminar
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Programas da máquina de 

descontaminar
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Selecção do programa de lavagem
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Distribuição da carga 
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Alocar a carga à máquina
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Confirmação da selecção
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A rack toma a cor azul
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O símbolo da rack passa a amarelo

19



Zona de processamento
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Zona de processamento
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Identificar o ciclo
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Confirmação de ciclo sem incidências
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Libertar o esterilizador
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Confirmação de teste OK
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Selecção do set cirúrgico
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Verificação da composição do set 

cirúrgico
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Alerta do programa
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Após o ciclo
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Após o ciclo
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Libertação da carga 
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Confirmação da libertação da carga
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Dupla confirmação
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Alocação da carga ao esterilizador
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∗ O pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade, o∗ O pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade, o

optimista vê uma oportunidade em cada dificuldade.

∗ Winston Churchill


