
Estabilização

Sala de Pequena Cirurgia

AVALIAÇÃO

COMISSÃO DE ÓBITOS

Tipo de Internação (Marcar apenas 1 opção)

Clínica

Cirúrgica

Urgência e Emergência (Pronto Socorro)

                                                    AVALIAÇÃO: PRONTUÁRIO DO PACIENTE                           Data da elaboração: 31/08/2022

Atendimento: 

Nome completo do paciente: 

Numero da DO (Declaração de Óbito):

Turno do Óbito:  (  ) Manhã      (  ) Tarde   (   ) Noite                               

Data do Óbito:  ____ /____/_______

Local do Óbito:                                                                                                                      Horário do Óbito: ____ :____

Sexo:  (  ) Masculino   (  ) Feminino  Data Nascimento: ___/___/____  Idade: ____Dias de Internação:_____

Doenças do olho e anexos.

Terapia Intensiva (UTI)

Setor de Internação (Marcar apenas 1 opção)

Clínica Cirúrgica

Clínica Médica

Enfermaria Térreo

CTI I

CTI III

Semi-intensivo

Motivo de Internação (Marcar apenas 1 opção)

Afecções originadas no período perinatal.

Causas externas de morbidade

Covid-19

Doenças da pele e do tecido subcutâneo.

Doenças do aparelho Cardiocirculatório.

Doenças do aparelho digestivo.

Doenças do aparelho geniturinário.

Doenças do aparelho respiratório.

Doenças do ouvido e da apófise mastoide.

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários.

Doenças do sistema nervoso.

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.

Doenças gravidez, parto e puerpério.

Infecção de pele/partes moles

Infecção do SNC

Infecção do trato respiratório

Infecção do trato urinário

Infecção osteoarticular

Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas.

Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas.

Neoplasmas (tumores).

Outras infecções

Síndrome hepatorrenal dialítico
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório
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Obesidade

Infusão de solução enteral em via parenteral

Letra ilegível

Broncoaspiração

Comorbidades

Queimadura

Reação alérgica

Reação transfusional

Demora em transferência externa para tratamento

Demora na avaliação de especialidades

Demora na entrega de exames 

Erro de medicação

Erro na administração de hemoderivados

Extravio de material para exames

Extubação acidental

Falha de equipamentos de suporte a vida

AVC

Cardiopatias

Demência

Diabetes

Hipertensão

Múltiplas comorbidades

Outras:

Sem comorbidades

Eventos Ocorridos (Notificar para o  Núcleo de Segurança do Paciente - NSP)

Falta da hemoderivados

Falta de energia

Falta de material médico-hospitalar

Falta de medicação prescrita

Falta de preenchimento de impressos de rotina

Falta de vaga em setor crítico

Flebite

Formação de escaras / Úlcera por pressão

Infecção relacionada a assistência à saúde

Não conformidade no resultado de exames

Não realização de exame solicitado

Não realização de procedimento solicitado

Obstrução de vias aéreas por secreção

Perda de acesso venoso central

Perda de sondas (nasogástrica, nasoenteral, vesical)

Perda de traqueostomia

Perda de tubo orotraqueal

Queda

Retorno para setor crítico

Transmissão cruzada de infecção por multirresistentes

Transporte externo

Transporte interno

Outros Eventos identificados: 
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                                            Assinatura e carimbo do responsável pela análise                      

IML (Instituto Médico Legal)

Classificação do Óbito

Esperado 

Cuidados Paliativos

Sim

Não

Encaminhamentos

SVO (Serviço de Verificação de Óbitos)

Não

Categoria do Óbito

Evolução natural da doença

Óbito antes de 48 horas

Óbito no ato cirúrgico ou anestésico

Óbito no pós-operatório imediato

Óbito relacionado a evento adverso

Não Esperado

Observações da análise do Óbito


