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Plano de Ação
2019

Comissão de Mortalidade Materna,
Perinatal e Infantil

PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO DE MORTALIDADE MATERNA, PERINATAL E INFANTIL - 2019

Item

O que será feito?
(What?)

Por que será feito?
(Why)

Como será feito?
(How)

1

Início das
atividades e
reuniões ordinárias
e extraordinárias

Por obrigatoriedade
(conforme Portaria) e de
acordo com a
necessidade

Reuniões agendadas
previamente de acordo
com o cronograma
aprovado em reunião
do ano 2018

2

Revisão e
aprovação do
Regimento Interno
para
regulamentação da
comissão

Para estabelecer normas,
procedimentos e demais
elementos operacionais
necessários ao adequado
funcionamento da
Comissão

Colaborações através de
endereço eletrônico e
aprovação em reunião
dos membros

3

Encaminhar ao
NCH o Regimento
Interno da CMMPI
atualizado para
publicação

Necessidade de revisão e
adequação ao regimento
anterior

Encaminhamento
através de endereço
eletrônico ao NCH para
aprovação em colegiado
e posterior publicação

4

Realizar o
preenchimento do
formulário
especifico após
investigação dos
óbitos através da
revisão dos
prontuários
relacionados

Para analisar óbitos
evitáveis e buscar
indicadores para
melhoria dos processos

Através do instrumento
de coleta de dados
definido pela Comissão,
disponível no sistema
intranet

Onde será feito?
(Where?)

HU-UFGD

HU-UFGD

HU-UFGD

HU-UFGD

Quem fará?
(Who?)

Quando será
feito?
(When?)

Quanto será o
custo
(How much?)

Membros da CMMPI

Reuniões
ordinárias com
Início em
fevereiro de
2019

Sem custos

Membros da CMMPI

Aprovação na
1ª reunião
ordinária de
2019

Sem custos

Presidente e/ou vicepresidente desta
comissão

Após
aprovação em
reunião
programada
para
05/02/2019

Sem custos

Membros da Comissão

Janeiro a
dezembro de
2019

Sem custos

c

5

Realizar a análise e
conclusão dos
óbitos investigados
no período

Para analisar óbitos
evitáveis e buscar
indicadores para
melhoria dos processos

Em reunião ordinária
mensal

HU-UFGD

Membros da Comissão

Janeiro a
dezembro de
2019

Sem custos

6

Zelar pelo sigilo
ético das
informações

Conforme exige a
legislação e para
preservar identidade de
pacientes e de servidores

Através de discrição e
divulgação dos
resultados apenas para
serviços a quem é
devido

HU-UFGD

Membros da
Comissão;

Permanente

Sem custos

7

Emitir relatório
periódico dos
indicadores para
divulgação à
comunidade
hospitalar

Para dados
epidemiológicos da
instituição

Através de documento
emitido pela Comissão

HU-UFGD

Presidente e/ou vicepresidente desta
comissão

Mensalmente

Sem custos

8

Emitir parecer
técnico

Após solicitação
formalizada nos casos de
esclarecimento das
ocorrências de óbitos

Através de documento
oficial e emitido pelo
presidente da CMMPI

HU-UFGD

Presidência da
Comissão e
Superintendência

Sob demanda

Sem custos

Fornecer informações das
circunstâncias de óbitos
ocorridos dentro da
Instituição e suas não
conformidades, se houver

Através de informações
contidas do resultado
dos trabalhos desta
comissão, das reuniões
com o Comitê
Municipal, e nas
reuniões convocadas
pela alta governança

HU-UFGD

Presidente da
Comissão

Sob demanda

Sem custos

Para buscar a qualidade,
com planejamento e foco

Através de reuniões
ordinárias da Comissão
e alinhamento com as
respectivas unidades de

HU-UFGD

Membros da Comissão
e Unidades de
produção

2019

Sem custos

9

Assessorar a alta
governança da
Instituição em
assuntos de sua
competência

10

Definir metas de
melhorias e suas
estratégias, sempre
com atuação de
educação

c

permanente, após
avaliação de
indicadores

11

Realizar
juntamente com
UP e gestores
analise dos
indicadores para
avaliar estratégias
para obtenção de
metas

12

Fornecer
documentação
atualizada a
Auditoria através
do NCH

produção e comitê
municipal de Dourados

Para buscar a qualidade,
com planejamento e foco

Através dos relatórios
periódicos
encaminhados aos
gestores, via
documento

Formalização do
desempenho e ações
desta comissão

Através de documentos,
como relatórios,
indicadores, pautas e
Atas de reuniões
realizadas e assinadas
pelos membros

HU-UFGD

Membros da Comissão
e Unidades de
produção

2019

Sem custos

HU-UFGD

Membros da Comissão

Mensalmente

Sem custos

