Benefícios na criação de catálogos de imagens de materiais e
instrumentais cirúrgicos disponíveis na CME de um hospital
privado
Luciana Cabral Moura; Larissa Costa Elias; Karem Emily Pina Souza Gomes; Ana
Catarine Cardoso de Melo

Eixo temático: Segurança do Paciente
N. Protocolo: 436
Palavras-chaves: Catálogo de imagens; caixas cirúrgicas; instrumentais cirúrgicos

INTRODUÇÃO
A variedade de materiais e instrumentais utilizados pelas diversas
especialidades, assim como as diferentes nomenclaturas destes,
permitem vários erros. São eles: comunicação inadequada quanto itens
necessários para procedimento, preparo e dispensação incorreta desses
itens pela central de material e esterilização e risco de perda ou evasão
por suas unidades clientes. Isto traz como consequência para operação
insatisfação médica, por demora no atendimento da solicitação, aumento
da taxa de entrega de materiais inadequados e aumento de custos com
reposição de instrumentais e materiais.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência sobre a
criação de catálogos de imagens dos materiais e instrumentais disponíveis
em um hospital privado de Aracaju-SE, diante da problemática acima
apresentada, visando melhorar a comunicação, as atividades
desenvolvidas na CME e aumentar o conhecimento dos outros
profissionais sobre quais materiais processados disponibilizamos no
serviço. O mesmo foi organizado por especialidades médicas e
disponibilizado em pasta virtual, no formato de PDF, na intranet da
instituição, para ser acessado a qualquer momento e local pela equipe. Foi
realizado treinamento de todas as áreas assistenciais sobre a existência e
a importância desse catálogo.

RESULTADOS

Imagem 2- Afastador Gelpi marcado com a cor referente a caixa a que pertence

Como resultado dessa ação obtivemos a otimização no atendimento as
solicitações médicas de forma antecipada ou até mesmo no momento do
procedimento, diminuição do estresse da equipe multiprofissional por não
entendimento de qual item estava sendo solicitado, facilidade na
montagem das caixas pela CME e melhor direcionamento na busca de
instrumentais durante o desmonte da sala de cirurgia. Com essa criação
obtivemos uma minimização das falhas de comunicação, aumento da
segurança dos profissionais quanto ao material solicitado e diminuição de
perda e evasão de materiais e instrumentais.

Imagem 2- Pinça Kerrisson marcada com a cor referente a caixa a que pertence
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