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RESUMO 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) são setores com elevada tecnologia 
para atender pacientes de alta complexidade. De acordo com a Resolução, RDC 
07/2010, todo paciente internado neste setor deve receber assistência integral e 
interdisciplinar, objetivando a qualidade do atendimento. Desta forma, os 
profissionais da UTI Pediátrica do Hospital Infantil Waldemar Monastier 
instituíram visitas interdisciplinares. Este trabalho objetiva o relato de experiência 
de profissionais, que utilizam a visita interdisciplinar como ferramenta para 
melhoria da comunicação da equipe e qualidade da assistência. As visitas 
ocorrem desde janeiro de 2011, são planejadas, tem frequência semanal e 
duração aproximada de duas horas. Reúnem-se assistente social, enfermeira, 
farmacêutica, fonoaudióloga, fisioterapeuta, médica e psicóloga. A apresentação 
dos casos clínicos é realizada pelo médico e a equipe compartilha informações 
específicas de sua área de atuação, criando-se espaço de discussão. Neste 
momento, os profissionais também expõem suas condutas e em conjunto 
definem o plano terapêutico. A partir da experiência da visita observa-se olhar e 
atendimento integral do paciente e família, troca e circulação de informações, 
construção de conhecimento, maior coesão e segurança da equipe, valorização 
pessoal e profissional, refletindo em ambiente, atendimento e relações mais 
humanizadas e de qualidade. 
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