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Introdução:

O setor de tecnologia disponibilizou acesso para a
localização de pacientes no sistema no período de 18

horas

Hospitais vêm adotando rounds interdisciplinares como
uma estratégia para garantia da segurança do paciente,
uma vez que é uma atividade clínica para prover

Utilizou-se um check list para nortear as visitas e
futuras coleta de dados

segurança ao paciente e alta qualidade assistencial
durante o período de internação hospitalar, além de
promover a diminuição do tempo de permanência e
melhorar a comunicação multidisciplinar.

Foi realizado um teste piloto inicial para validar o
tempo do round interdisciplinar e o check list a partir do
round interdisciplinar, implantado em outubro/2019

Objetivo:
O objetivo principal foi avaliar o impacto da implantação

Resultado:

do round interdisciplinar no tempo de permanência do

Foi observada a melhora na comunicação entre as

paciente no Pronto Socorro.

equipes e na satisfação dos pacientes e familiares por
estarem recebendo maiores orientações durante a

Método:
Trata-se de um estudo de caso sobre a experiência de
implantação do round interdisciplinar no setor de pronto

internação e atenção no momento da visita. Também,
foi identificada a melhoria dos indicadores assistenciais
de qualidade hospitalar.

socorro em um hospital oncológico do estado de São

Paulo, que consistiu nas seguintes ações:
A equipe foi composta pela enfermagem, farmácia,
psicologia, serviço social e nutrição, e a equipe médica
ficou disponível se fosse necessário.

Conclusão:
Trata-se de uma excelente estratégia que vai ao
encontro do princípio de integralidade previsto no
sistema único de saúde, que considera as pessoas
como um todo, atendendo às suas necessidades de

Horário do round: segunda-feira a sexta-feira às 10hs.

saúde.

Os pacientes acompanhados foram os que buscaram
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