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CONTEXTO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou derrame 

cerebral, ocorre quando há um “entupimento ou o rompimento 

dos vasos que levam sangue ao cérebro provocando a paralisia da 

área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada”, 

sendo uma das principais causas de morte e incapacidade no 

mundo.  

PROBLEMA: A Unidade de AVC oferece atendimento médico, 

de enfermagem, fisioterápico, fonoaudiológico, nutricional, 

psicológico, social e espiritual. Sendo o Round multidisciplinar o 

principal desafio na integração da equipe, para assim discutir 

casos relacionadas aos pacientes e estabelecer metas a alcançar. 

AVALIAÇÃO DO PROBLEMA E ANÁLISE DAS CAUSAS: 

Integrar profissionais de diversas áreas ainda é um grande 

desafio para as instituições, visto que a medicina é fragmentada 

em especialidades, no entanto, poder unir as profissões para 

qualificar a assistência ao paciente e proporcionar saúde e 

qualidade de vida aos pacientes. 

ENVOLVIMENTO DA EQUIPE: Uma vez na semana a 

equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos) e demais 

profissionais reúnem-se a fim de discutir os casos dos pacientes e 

contribuir para seu tratamento formulando um plano de cuidados 

com objetivo de prevenção, tratamento e reabilitação do AVC. 



ESTRATÉGIA DE MELHORIA:  forma de integração 

viabiliza e promove qualidade, segurança e diminui os eventos 

adversos, aumentando a segurança do paciente e promovendo a 

continuidade do cuidado. O conhecimento da equipe 

multidisciplinar sobre o caso do paciente e suas necessidades 

agrega na sua recuperação e reabilitação. 

INTERVENÇÃO: No Round são apresentados os pacientes, 

suas patologias, seus tratamentos prévios e vigentes. São 

discutidas as necessidades para alta: condições de cuidados no 

lar, continuidade dos tratamentos, condições socioeconômicas, 

situação familiar, espiritual. Após são realizados os planos de 

cuidados hospitalares de modo a promover uma alta segura. 

MEDIÇÕES DE MELHORIAS: Os Rounds impactaram nas 

altas, o que diminuiu o tempo de internação hospitalar, 

minimizou as dúvidas dos familiares e integrou a equipe, onde 

conseguiram unir as informações e levar a família e pacientes 

as resoluções de suas demandas. 

EFEITOS DA MUDANÇA: Impactou em um menor tempo de 

permanência hospitalar; alta segura; comunicação entre a 

equipe multidisciplinar; reabilitação e satisfação do cliente. 

LIÇÕES APRENDIDAS: O Round proporcionou aprendizado 

para ambas equipes (profissionais de diferentes áreas) com o 

principal objetivo que é o paciente e suas demandas. 

CONCLUSÕES: O Round multidisciplinar em uma unidade 

especializada em AVC proporciona qualidade no atendimento 

aos pacientes por meio das discussões e planejamento do 

tratamento até sua alta e mantendo o comprometimento com o 

paciente mesmo após sua alta. 

CONFLITOS DE INTERESSE: Não existem conflitos de 

interesse. 


