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Resumo: Os rounds clínicos são métodos que possibilitam aos profissionais na área da saúde 

a discussão e aprofundamento sobre casos atendidos no âmbito de trabalho. Na área de 

enfermagem, há a preocupação em relação ao aprendizado e apropriação dos 

encaminhamentos e cuidados a serem prestados, baseados na Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE - COFEN, Resolução nº 272), por meio do processo de enfermagem. 

Este preza o planejamento da assistência de forma organizada, sistematizada, aprimorando o 

desenvolvimento do pensamento crítico e julgamento clínico dos enfermeiros. Problemática: 

A disciplina Estágio Curricular, realizada em hospitais e serviços de atenção básica da região 

de abrangência da Faccat, proporciona aos alunos o desenvolvimento de rounds clínicos. Tais 

momentos são oportunizados para que um caso clínico, oriundo do mundo do trabalho em que 

os acadêmicos estão inseridos, seja problematizado e discutido de forma multidisciplinar, 

envolvendo os profissionais dos serviços relacionados, bem como os estagiários do campo da 

Atenção Básica e do Hospital. É necessário que o caso seja abordado do ponto de vista 

fisiopatológico, de tratamento clínico, de cuidado baseado na SAE, bem como nos 

encaminhamentos e trajetórias que o paciente deverá percorrer na rede de atenção em saúde. 

Metodologia: Os rounds ocorrem quatro vezes durante o semestre, são capitaneados pelos 

estagiários da Atenção Básica e Hospital e envolvem docentes, discentes e profissionais dos 

cenários em que os estágios ocorrem. Configura-se em um espaço de debate sobre a clínica e 

o tratamento dispensados ao usuário do Sistema de Saúde, bem como de reflexão sobre as 

melhores práticas e evidências que conduzem o cuidado em saúde. Resultados: Os Rounds de 

Prática Clínica proporcionam maior entrosamento da equipe de saúde, docentes e estudantes, 

permitindo a reflexão acerca dos problemas oriundos do mundo do trabalho e sobre a 

proposição de soluções baseadas em evidências. A discussão sobre a abordagem ofertada e as 

melhores práticas a serem oferecidas no cuidado em saúde, colocam tais atores como 

protagonistas desse processo. A problematização contribui para a reflexão significativa dos 

casos clínicos e do cuidado, contribuindo para o cuidado sistematizado e resolutivo. Neste 

ínterim, responde a um dos principais propósitos da Universidade, que é propor respostas a 

necessidades da comunidade, colaborando para resultados positivos e promissores.  
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MARCO TEÓRICO 

A prática de round clínicos já é amplamente utilizada em instituições de saúde, 

especialmente em áreas fechadas como UTIs/CTIs, visando a discussão clínica e detalhada de 

casos clínicos complexos, que exigem a exposição de visão multi e interdisciplinar. O 

objetivo é levantar as principais dúvidas, dificuldades em definir condutas de tratamento, 

expondo as opiniões baseadas em evidências científicas, buscando esclarecimentos e 

determinações a serem seguidas ou que deveriam ter sido realizadas após um desfecho. 

Os rounds clínicos devem seguir um roteiro organizado e ter objetivos claros a serem 

alcançados, evitando que se tornem apenas reuniões longas e improdutivas, evidenciado o 

foco do momento: o paciente. Sugere-se seguir um roteiro pré estabelecido, como abaixo: O 

planejamento do “     ”                             : 1                 jetivo do round, 

onde e como será realizado; 2) seleção dos casos clínicos adequados e integrados às áreas de 

Atenção Básica e Hospitalar (reais ou hipotéticos); 3) realizar o contexto inicial de cada caso 

clínico pelos professores; 4) coletar todos os dados pertinentes aos cuidados de enfermagem 

ao caso proposto, incluindo avaliações, planos e cuidados; 5) os alunos participantes 

problematizam o caso em sua respectiva unidade de estágio; 6) ajuste e considerações 

realizadas pelos docentes supervisores dos estágios; 7) preparar o conteúdo do ensino para 



apresentação ao grupo participante: colegas, professores dos estágios e funcionários dos 

cenários de atuação em estágio (unidades de atenção básica e hospital); 8) Apresentação dos 

rounds em datas definidas no hospital de atuação no estágio curricular hospitalar. 

Rounds interdisciplinares estruturados                                     

                                   , facilitam e aprimoram a comuni                       

equipe e melhoram o desempenho de v                              . 

Conforme relato da enfermeira responsável pela CTI do hospital e maternidade 

              J                     : “Pode-se decidir a necessidade de acompanhamento 

psicológico, mudança de medicação, sessões de fisioterapia ou qualquer outra associação de 

tratamentos que influenciem no quadro geral. O objetivo é o ganho na assistência ao paciente, 

mas a técnica também tem o efeito reflexo de ampliar a integração, o conhecimento 

compartilhado e o entusiasmo da equipe. Com a discussão de caso e a rotina de planejamento, 

todos crescem com o compartilhamento das informações”.   

Os rounds clínicos na área do ensino em Enfermagem, além dos benefícios acima 

citados, são instrumentos para a prática clínica e aprimoramento da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) através da implantação do Processo de Enfermagem (PE). 

Os discentes deverão realizar, além de uma revisão de literatura sobre a patologia do cliente, 

os fármacos prescritos, exames gerais e laboratoriais, a descrição da utilização do processo de 

enfermagem durante a assistência prestada, em todas as suas etapas. Juntamente com o 

público participante – colegas, professores e profissionais das instituições parceiras – 

discutem a respeito das problematizações realizadas durante o round e resultados alcançados. 

A prática dos rounds clínicos promovem o envolvimento dos discentes com a busca 

aprimorada de conhecimentos perpassados durante o período, anos acadêmicos, revisando 

conhecimentos teóricos, associando à prática clínica durante o desenvolvimento dos estágios, 

associando à habilidades e atitudes necessárias à assistência integral aos pacientes. 
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Fonte: arquivo pessoal das autoras. Autorizado pelas participantes.  

 

        :                                            , no Hospital Bom Pastor (Igrejinha, RS). 

 
Fonte: arquivo pessoal das autoras. Autorizado pelas participantes.  

 

 

 



METODOLOGIA 

Relato de experiência sobre a prática de rounds clínicos nas disciplinas de estágio 

curricular na Atenção Básico e Hospitalar. Estes ocorrem quatro vezes durante o semestre, 

são capitaneados pelos estagiários da Atenção Básica e Hospital e envolvem docentes, 

discentes e profissionais dos cenários em que os estágios ocorrem. Configura-se em um 

espaço de debate sobre a clínica e o tratamento dispensados ao usuário do Sistema de Saúde, 

bem como de reflexão sobre as melhores práticas e evidências que conduzem o cuidado em 

saúde. 
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resultados positivos e promissores.  
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