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A comunicação da equipe multiprofissional em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é 

fundamental para a assistência segura e de qualidade, focada na estabilização do paciente crítico. 

Em 2015, a Sociedade americana de medicina intensiva, publicou diretrizes focadas no processo 

de cuidado e estrutura da UTI. Dentro dessas diretrizes,  o trabalho da equipe multiprofissional 

mostrou um papel decisivo para o alcance das metas de reestabelecimento dos pacientes. Embora 

o médico intensivista seja um componente chave para a visita multidisciplinar, seu papel é 

insuficiente, sem a participação de outros membros(1). A comunicação clara entre os membros da 

equipe é um requisito que impacta positivamente na qualidade e na segurança do atendimento 

ao paciente(1) e auxilia na diminuição de custos (2), através  da diminuição do tempo de internação 

que pode ser, em média,  de 1,1 para 2,2 dias por admissão(3).

Descrever o impacto da visita multiprofissional em uma UTI adulto.

Estudo descritivo, qualitativo, observacional, tipo, relato de experiencia. 

Foi realizado no período de julho a dezembro de 2020, em uma UTI adulto de um Hospital Geral, 

público, integrante do SUS,  na cidade de São Paulo, Brasil. A estrutura da unidade é formada por 

13 leitos de cuidados intensivos e 5 leitos de cuidados semi intensivos. Os leitos da UTI estão 

dispostos em um salão amplo, com 6 leitos de cada lado do salão e um leito fechado para 

isolamento. Os 5 leitos da semi intensiva, ficam em outro salão menor, lado a lado, respeitando as 

normas de distancia estabelecidas pela ANVISA. Essa disposição facilita realização da visita beira 

leito, por toda a equipe. As visitas multiprofissionais ocorrem diariamente, no período da manhã, 

entre 8:30 e 9:30h. A equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, integrantes de SCIH. À beira do 

leito, o enfermeiro inicia a visita, utilizando um instrumento impresso único (foto1) para cada 

paciente, através do qual identifica-se o paciente, seu diagnóstico, tempo de internação na UTI, 

dispositivos (cateteres venosos e urinário), utilização de protocolos assistenciais, tais como, 

prevenção TEV, proteção gástrica, riscos para infecção e terapias medicamentosas, tais como 

antibióticos, medicamentos específicos e outras demandas.

Em seguida, o fisioterapeuta relata sobre o atendimento fisioterápico motor e respiratório e indica 

condutas. Na sequencia, o técnico de enfermagem, responsável pelo leito, relata as demandas do 

momento, sinais vitais alterados, alimentação e etc. Em continuidade, os demais integrantes da 

equipe interagem, sugerem condutas, de acordo com suas expertises, e o médico fecha a 

discussão, formando um consenso, estabelecendo metas assistenciais para o dia, as quais ficarão 

expostas no quadro do “Plano assistencial” (foto2) junto ao leito do paciente. Dessa forma, as 

equipes que atuarem nas 24 horas seguintes, terão a possibilidade de visualizar, de maneira 

imediata, o que foi decidido na visita multiprofissional e terão condições de avaliar, alterar,  se   

Durante as visitas multiprofissionais, as discussões possibilitaram um olhar mais preciso das 

necessidades de cada paciente. Com isso, foi possível desenvolver condutas mais objetivas, 

diminuindo falhas terapêuticas, levando uma melhora substancial do quadro clínico da 

maioria dos pacientes. Como resultado, obtivemos  diminuição do tempo de permanência na 

UTI, o que possibilitou maior rotatividade de leitos, além de melhoria dos indicadores de 

qualidade. Pudemos observar maior envolvimento e valorização da equipe, visto que, cada 

participante pode enxergar seu importante papel  no desenvolvimento do  processo 

assistencial.

Podemos concluir que o estudo ampliou as possibilidades de  intervenções para a 

estabilização dos pacientes e auxiliou na correção das falhas terapêuticas. O uso de 

metodologias científicas de melhoria da qualidade puderam impactar beneficamente sobre 

os resultados  da assistência e reduzir custos, uma vez que diminui o tempo de ocupação dos 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva.   Entendemos que estratégias e metas estabelecidas 

em conjunto, possibilitam o cumprimento do plano terapêutico, além de proporcionar uma 

assistência integral, humanizada  e melhorar os indicadores assistenciais hospitalares.
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Ao final da visita, a equipe se reune em torno do quadro de “Gerenciamento diário da UTI”, 

no qual são anotados os  indicadores avaliados durante a visita. Em conjunto são avaliadas 

as  possibilidades de melhorias assistenciais, de acordo com os resultados registrados. Além 

disso, é possível  quantificar o número de transferencias da UTI para outras unidades e 

verificar as transferências reais e avaliar os motivos das altas suspensas. (foto 3)
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                                                                                                                             DATA: 
1. DIAGNÓSTICO INICIAL 
 

2. EXAMES PENDENTES :

3. Controles das Últimas 24H Diurese PAm Pulso Temp SatO2
Máximo
Mínimo

BH: 

4. SEDAÇÃO

4.1 Interrupção da Sedação    (despertar diário)                                                           (  )Sim   (  )Não    (  )NA
4.2 Escala ramsay         (1) (2) (3) (4) (5) (6)                                                                                          (  )NA
4.3 Escala de Glasgow  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)                                            (  )NA
OBS: 

5. CONFORTO/ANALGESIA 6. PROTEÇÃO GÁSTRICA
5.1 Protocolo de Dor adequado                        (   )Sim   (  )Não    (  )NA 6.1 Profilaxia:                               (   )Sim   (  )Não   (  )NA
5.2 Cuidados Paliativos                                        (   )Sim   (  )Não    (  )NA Obs:                                                                                       
5.3 Delirium presente nas últimas 24h                 (   )Sim   (   )Não   (  )NA
5.4 Escala CAM-ICU/Protocolo                        (   )Sim   (  )Não    (  )NA 8. VENTILAÇÃO MECÂNICA

Obs.:                                                                                          8.1 Desmame Possível                  (  )Sim    (  )Não
8.2 Estratégia Protetora (SDRA)    (  )Sim   (  )Não  (  )NA

7. ÚLCERA DE PRESSÃO      8.3 Higiene Oral com Clorexidina   (  )Sim   (  )Não  (  )NA
7.1 Presença de úlceras por pressão                  (   )Sim     (  ) Não   (  )NA 8.4 Pressão de Cuff adequada       (  )Sim   (  )Não  (  )NA

7.2 Mudança de decúbito 3/3h                             (  )Sim     (  )Não    (  )NA 8.5 Validade Filtro identificado        (  )Sim   (  )Não
7.3 Colchão adequado                                         (    )Sim   (  )Não    (  )NA Obs:
Obs.:

10. PROTOCOLO TEV
9. DISPOSITIVOS INVASIVOS 10.1 Profilaxia Medicamentosa      (  )Sim   (  )Não  (  )NA

9.1 Acesso ven. Periférico (data:    /    local:(         )   (  )Sim (  )Não  ( )NA 10.2 Profilaxia Mecânica                (  )Sim   (   )Não  (  )NA
9.2 Cateter ven. profundo  (dat:    /      local:(       )   (   )Sim  (  )Não  (  )NA Obs:

9.3 Cateter                         (dat:    /      local:(       )   (   )Sim  (  )Não  (  )NA
9.4 Cateter pode ser retirado                                (  )Sim  (  )Não  (  )NA 11. MEDICAÇÃO

9.5 Hiperemia/secreção na inserção                    (  )Sim  (  )Não  (  )NA 11.1 Interação Medic. (Risco:___)  (  )Sim  (  )Não
9.6 Curativo conforme protocolo                        (  )Sim  (  )Não  (  )NA 11.2 Alergia   (  )Sim  (   )Não
9.7 SVD pode ser retirada                                    (  )Sim  (  )Não  (  )NA 11.3 Pendência de Não Padrão  (    )Sim  (  )Não (  )NA
9.8 Fixação SVD conforme protocolo                   (  )Sim  (  )Não  (  )NA 11.4 Ajustes pela Função Renal      (  )Sim  (  )Não  (  )NA
Obs.: Obs.: 
12. ALIMENTAÇÃO
12.1 Jejum                                                            (   )Sim    (  )Não    (  )NA 13. METABÓLICO
12.2 Acomp. Fonoaudiologia                                (  )Sim     (  )Não    (  )NA 13.1 Controle Glicêmico                  (  )Sim  (   )Não (  )NA
12.3 SNE / GTM locada                                        (  )Sim    (  )Não    (  )NA 13.2 Alteração Eletrolítica                (  )Sim  (  )Não
12.4 Dieta enteral: infusão conforme prescrição   (   )Sim    (  )Não  (   )NA Obs: 
12.5 Nutrição parenteral pode ser substituída      (  )Sim  (  )Não  (   )NA
12.6 Decúbito >30°                                               (   )Sim  (  )Não  (  )NA 14. ATIVIDADE
12.7 Protocolo verificação de resíduo                   (  )Sim  (  )Não  (   )NA 14.1 Sentar na Poltrona                  (  )Sim  (  )Não  (  )NA
Obs: 14.2 Deambulação possível            (  )Sim  (  )Não  (  )NA
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15. INFECÇÃO
15.1 Precaução:                                   (   )Sim      (    )Não              (  )Contato    (  )Gotículas    (  )Aerossóis
15.2 Foco: ______________                                                                                    (  )Sim      (  )Não     (  )NA
15.3 Culturas Solicitadas:                                                                                         (   )Sim     (  )Não     (  )NA
15.4 Micro-organismo  identificado:                                                                          (    )Sim      (  )Não     (  )NA
15.5 Antibiótico:                                                                                                        (    )Sim    (  )Não     (  )NA
Qual: 

15.6 Antb. Pode Ser Suspenso ou Descalonado?                                                        (  )Sim       (  )Não       (  )NA
Obs:

16. PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS
16.1 QUAL?______________________________                                                 

Obs:
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17. PROTOCOLOS TERAPÊUTICOS 18. Riscos
17.1 Insulina IV contínua   (  )Sim  (   )Não    (    )NA (    )Bronco aspiração                 (    )Queda   
17.2 Heparina IV contínua (   )Sim    (  )Não  (    )NA (    )Úlcera de Pressão:               (    )TEV
Obs: Obs:

19. FAMILIARES / RESPONSÁVEIS
19.1 Necessidade de Acompanhante:                                                                       (   )Sim        (   )Não       (   )NA
19.2 Familiares / Responsáveis Presentes:                                                              (   )Sim        (   )Não       (   )NA
19.3 Serviço de Psicologia Necessário:                                                                    (   )Sim        (   )Não       (   )NA
19.4 Serviço Social Necessário:                                                                                (   )Sim       (   )Não       (   )NA
19.5 Barreira Linguística:                                                                                           (   )Sim       (   )Não       (   )NA                    
Obs:

20. Metas para o Dia

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – ASSINATURA E CARIMBO
Médico: Enfermeiro: Fisioterapeuta:

Nutricionista Farmacêutico Outras equipes:

Outras equipes: Outras equipes: Outras equipes:

Indicadores assistenciais

FOTO 1: Instrumento de Visita multiprofissional – UTI adulto

FOTO 2: Quadro “Plano Assistencial”, localizado sobre o leito 

FOTO 3:  Quadro “Gerenciamento Diário – UTI adulto"

Identificação

necessário, as condutas estabelecidas, checando o cumprimento das metas e sua eficácia 

para o   reestabelecimento do paciente, mantendo a continuidade da assistência.
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