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Plano de
Ação
2019
Comissão Intrahospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplantes

PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO INTRAHOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃO E TECIDOS PARA TRANSPLANTES (CIHDOTT) DO HU-UFGD – 2019

Item

O que será feito?
(What?)

Por que será feito?
(Why)

Como será feito?
(How)

Onde será feito?
(Where?)

Quem fará?
(Who?)

Quando será
feito?
(When?)

Quanto será o
custo
(How much?)

Membros da
CIHDOTT

Ao longo do
ano e em
datas
específicas
como na
semana
nacional de
doação de
órgãos

Sem custo

Coordenador
da CIHDOTT

Ao longo do
ano

Sem custo

1

Desenvolver treinamento
para os colaboradores da
CIHDOTT do hospital
sobre o processo de
doação de órgãos e
tecidos

2

Promover a continuidade
das atividades da
comissão

Garantir a efetividade dos
trabalhos da CIHDOTT

Agendamento de reuniões
periódicas

3

Envolver a CNCDO e OPO
junto às atividades do
HU-UFGD

Buscar as melhores
intervenções aplicadas no
processo de doação

Através de notificação e
consultoria em todos os
casos de diagnóstico de ME
e identificação de PD

HU-UFGD e
Campo Grande

Membros da
CIHDOTT

Sempre que
houver a
necessidade

Sem custo

4

Elaborar e apresentar o
Fluxograma para todos os
envolvidos com o
processo de doação

Proporcionar para que
todos conheçam,
entendam o processo de
doação

Apresentação e orientação
sobre cada etapa do
fluxograma nas palestras
de capacitação e também a
exposição nos murais

Murais das UTIS

Membros da
CIHDOTT

Permanente

Sem custo

5

Solicitar disponibilização
de carga horária mínima
de 20h semanais para a
coordenação da CIHDOTT

Garantir o que determina
a Portaria 2.600/2009

Agendamento de reuniões
com a superintendência

Sala da
superintendência

Coordenador
da CIHDOTT

Primeiro
semestre

Sem custo

Para que seja um
trabalho uniforme sobre
o processo de doação

Desenvolvimento de
palestras

Auditório do HUUFGD

Auditório do HUUFGD

c

6

Desenvolver e registrar
busca ativa diária

Garantir o acesso ao
diagnóstico de ME e
orientação da família

7

Desenvolvimento de
relatório mensal com
levantamento dos
indicadores

Manter arquivos com
indicadores e
encaminhamento para
CNCDO

8

Realizar capacitação dos
profissionais das
unidades críticas

9

Realizar conscientização
da comunidade

10

Buscar para que o HUUFGD seja referência em
notificação, doação e
captação de órgãos e
tecidos para a
macrorregião de
Dourados

Aprimorar o manejo no
processo de identificação
e manutenção do
potencial doador e em
todo o processo de
doação
Orientar a população
sobre a doação e
aumentar o número de
doação de órgãos

Envolver o Hospital no
processo de doação

Identificando pacientes
com Glasgow < 7 T, com
acompanhamento da
evolução e registro em
impresso com dados: setor,
registro, leito, nome, idade,
diagnóstico, data e escore
na escala de coma de
Glasgow
Preenchimento de planilha
no Excel diariamente com
número de óbitos, busca
ativa, notificações,
abordagem familiar e
doações efetivas

UTIs

Membros da
CIHDOTT

Permanente

Sala de gerência
da CIHDOTT

Coordenador
da CIHDOTT

Permanente

Desenvolvimento de
palestras, aulas
direcionadas e eventos

UTIs e Auditório
do HU-UFGD

Membros da
comissão

Desenvolvendo campanhas
e palestras sobre doação
de órgãos e tecidos

Escolas,
Universidades e
praças

Membros da
CIHDOTT

Através do empenho da
equipe, desenvolvendo um
trabalho sério com
responsabilidade e acima
de tudo com dedicação e
amor.

HU-UFGD

Membros da
CIHDOTT

Sempre que a
comissão
julgar
necessário

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

Sem custo

c

11

Elaborar 04 POPs sobre o
processo de doação de
órgãos e tecidos

12

Elaborar
capacitação/curso à
distância para
colaboradores do HU

13

Organizar a II Semana de
Doação de Órgãos

Garantir a efetividade do
processo
Aprimorar o manejo no
processo de identificação
e manutenção do
potencial doador e em
todo o processo de
doação
Orientar os interessados
sobre a doação e
promover melhorias
institucionais quanto ao
processo

Através estudo
referenciado do processo

Sala de gerência
da CIHDOTT

Membros da
CIHDOTT

Ao longo do
ano

Sem custo

Desenvolvimento de tele
aulas direcionadas

HU-UFGD

Membros da
CIHDOTT

Ao longo do
ano

À saber com a
gestão de
pessoas

Através de Palestras e
Oficinas

HU-UFGD

Membros da
CIHDOTT

Segundo
semestre

Sem custo

