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NOTÍCIAS

NVEH do Hospital e Maternidade Dona Regina alinha com CIRO e área técnica sobre
o uxo de revisão e investigação de óbito
Na manhã do dia 08 de agosto, na sala da Humanização do Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR)
foi . realizada pelo Comitê de Investigação e Registro de Óbitos (CIRO), uma reunião para discutir o uxo de
revisão e investigação de óbito infantil, fetal e materno ocorridos no hospital, bem como o formulário de
alteração das causas básicas de óbito. Estas alterações no formulário poderão ser sugeridas pelo CIRO a partir
das revisões feitas nos mesmo. Este serviço foi implantado em agosto de 2018,
Durante a reunião, foi ressaltada a importância e a necessidade de ajuda mútua entre as áreas técnicas do
óbito, o CIRO e o NVEH. Foram repassadas também as orientações quanto ao preenchimento do formulário de
alteração das causas básicas de óbito, podendo esta ser preenchida e alterada pelo Comitê de Investigação.
Na oportunidade, os participantes foram convidados para uma nova discussão dos óbitos maternos ocorridos no
ano de 2017, que ocorreu no mês de setembro, no Anexo I, 3º andar.
Para a Técnica do NVEH, Ana Edith Lima, a reunião foi muito importante para que os técnicos da área do óbito
acompanhassem o trabalho de investigação feito pelo Núcleo. “O Núcleo tem participação ativa no CIRO e se mantém
alinhado com as áreas técnicas, permitindo uma investigação de qualidade e possibilitando melhoramento dos
indicadores de mortalidade em nível Municipal, Estadual e Nacional, pois a partir de agora o que for constatado pelo
CIRO será registrado nos Sistemas de Mortalidade (SIM)”, disse.
Estiveram presentes na reunião o NVEH-HMDR, as Áreas Técnicas da Vigilância do Óbito Estadual e Municipal
e também membros CIRO-HMDR.
CIRO - O Comitê de Investigação e Registro de Óbito faz parte de uma política do Ministério da Saúde
(MS), com obrigatoriedade de implantação em todas as Instituições de Saúde Hospitalares (ISH). O CIRO foi
implantado no HMDR em 23 de março de 2006. Este tem como atribuição revisar 100% dos óbitos materno,
fetal e infantil ocorridos na Maternidade. O CIRO é composto por dois enfermeiros assistenciais, três médicos
(pediatra, obstetra e neonatologista) e um enfermeiro do NVEH.
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Aniversariantes do mês de Agosto
01/08 - Lorena Nunes/HM Dona Regina

Aniversariantes do mês dos servidores do
NVEH - Hospital e Maternidade Dona Regina
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01/08 - Érica Gonçalves/HM Dona Regina
01/08 - Yone Pereira/HM Dona Regina
08/08 - Vera Lúcia/HR Paraíso
11/08 - Flávia Gouveia/HR Paraíso
17/08 - Marinalva Alves/HDT
18/08 - Klésio dos Santos/HDT
21/08 - Míryam Cristina/HR Dianópolis
22/08 - Osmária Ribeiro/HM Dona Regina
25/08 - Enésia Oliveira/HRA
26/08 - Maria Leilane/HMI Tia Dedé
26/08 - Luciane Bonm/HR Dianópolis
29/08 - Karla Cristina/HGP
30/08 - Patrícia Gomes/Assessoria
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