
Os registros específicos no setor de coleta de exames laboratoriais é

parte importante da garantia da qualidade e da segurança do processo

como um todo. Estes registros vão desde o pedido médico, cadastro no

sistema específico, momento da coleta da amostra propriamente dita,

envio ao setor técnico, entre outros. Assim, a necessidade da otimização

destes registros favorece a redução de custos, diminui o uso de

impressos/formulários específicos e permite a rastreabilidade de todas

as fases do processo.
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Implantação de um sistema de gestão na 
solicitação de exames laboratoriais: 

relato de experiência

Introdução

Objetivo

A realização do pedido médico por meio do registro eletrônico diretamente

no prontuário informatizado permite que a equipe administrativa da central

de cadastro de exames visualize a solicitação em tempo real e faça a

impressão e cadastro no sistema específico por meio de um leitor de código

de barras, atualizando o mesmo para fila do mapa de trabalho. Na próxima

fase, a equipe de enfermagem realiza a conferência e a impressão de

etiqueta codificada para identificar os tubos a serem coletados. Após a

coleta, a enfermagem bipa o pedido e complementa com informações da

amostra no sistema e faz o envio ao setor técnico.

Descrever o monitoramento de todas as fases do processo de coleta de

exames laboratoriais por meio do registro eletrônico no prontuário dos

pacientes.

Método

Referências
COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Guia de recomendações para registro de

enfermagem do prontuário e outros documentos de enfermagem. 2016. Disponível

http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/RESOLU%C3%87%C3%83O-

COFEN-N%C2%BA-0514-2016-GUIA-DE-RECOMENDA%C3%87%C3%95ES-

vers%C3%A3o-web.pdf.

Descritores: TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, LABORATÓRIO CLINICO, REDUÇAO
DE CUSTOS E GESTÃO DA QUALIDADE.

Resultados
Este projeto permite realizar, a gestão em todas as etapas do processo de 

solicitação de exames laboratoriais, visando à melhoria contínua do 

processo, garantindo à segurança e a qualidade no atendimento a coleta de 

exames laboratoriais, assim como, a otimização do tempo e os registros de 

enfermagem, em tempo real. Para a equipe multiprofissional, permite de 

forma rápida, a visualização do estatus do pedido de exame atendido. 

(Fluxograma 1). Além disso, permitirá a rastreabilidade, que para o gestor é 

uma ferramenta para construção dos indicadores e dimensionamento dos 

recursos ao Serviço.

Nº. do Protocolo: 293| Eixo Temático: Segurança do Paciente

Conclusão
Com esse novo fluxo, foi possível gerar relatórios, por meio das

representações gráficas detalhadas de toda produtividade por unidade,

período e por colaborador, a rastreabilidade dos tempos de cada fase,

desde o momento do pedido médico, permitindo assim a otimização do

tempo da equipe de enfermagem, além de assegurar o processo

laboratorial e promover a redução de custos institucional.

Fluxograma 1:
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