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Introdução e objetivos: Os round’s multidisciplinares constituem um rico momento para a construção de

plano de cuidados individuais aos pacientes, através de equipe multidisciplinar, contribuindo assim para
o gerenciamento da unidade e o bem-estar dos clientes. O objetivo principal da adesão ao round
multidisciplinar é a construção de plano individual do cuidado através da atenção integral e do olhar
multiprofissional.
Material e Métodos: O protocolo de round multidisciplinar foi implantado em um CTI composta por 07

leitos, situado no interior do estado do Rio Grande do Sul. Em atividade desde fevereiro de 2017, a
equipe conta com um médico intensivista rotineiro, enfermeiro assistencial, técnicos de enfermagem,
nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, psicólogo e equipe da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH). O round ocorre, de segunda a sexta-feira, com início às 08h e tempo previsto
de 30 minutos. Neste período, a equipe se posiciona na frente de cada leito para discutir o caso
específico, alterações e definições do plano assistencial individual. Após, todos os profissionais juntos, se
encaminham para os demais pacientes e repetem a operação.
Resultado e Discussão: Os primeiros resultados demonstram que todos os profissionais fornecem

contribuições importantes na definição do cuidado integral ao paciente. Além disso, a equipe sente-se
valorizada e trabalha motivada por poder construir em conjunto a assistência prestada.
Conclusão: A experiência do round multidisciplinar tem mostrado que o sucesso no atendimento ao

paciente está intimamente relacionado ao trabalho em equipe realizado pelos profissionais. Como todos
podem contribuir diretamente no plano de cuidados do paciente, a consequência é um cuidado melhor
para o paciente, objetivo primordial de toda a assistência.

