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INTRODUÇÃO: A artroplastia é um procedimento amplamente utilizado e efetivo que auxilia na mobilidade
de pacientes com mudanças severas e destrutivas das articulações. Proporciona melhor qualidade de vida
aos pacientes, por aumentar a capacidade funcional, diminuir a dor e melhorar a função coxofemora (l). O
alto índice de quedas entre idosos está relacionada à baixa acuidade visual, dificuldade na deambulação,
desnutrição e demência, acarretando um alto custo relacionado à hospitalização e longa permanência
hospitalar; gerando para a família sérias dificuldades no cuidado após a alta hospitalar. A taxa de
mortalidade no primeiro ano pós-cirurgia é considerada alta, alcançando o índice de 28,7%, sendo maior no
sexo feminino e menor na raça negra (2) Entre as maiores complicações no pós-operatório relacionadas ao
óbito temos a sepse como maior causadora, seguida de anemia e demência (3) Fica evidente a necessidade
de acompanhamento multiprofissional pré e pós-operatório específico. OBJETIVO: relatar a experiência do
round interdisciplinar estruturado em pacientes com diagnóstico de fratura proximal de fêmur
encaminhados através da secretaria municipal de saúde. METODOLOGIA: relato de experiência do round
interdisciplinar iniciado em outubro de 2017, realizado uma vez por semana e duração de 30minutos em
unidade de internação cirúrgica de um hospital universitário do Sul do Brasil. DISCUSSÃO: O modelo do
round segue os seguintes momentos: 1- apresentação do paciente e dos membros da equipe, 2- revisão do
caso e resultados de exames, 3- atualização do estado mental, 4- revisão dos itens de segurança, 5 - equipe
multiprofissional informa evolução do paciente e seus planos de tratamentos, 6- sumarização dos planos e
cuidados ao paciente com a equipe. CONCLUSÃO: Com a implementação do round percebe-se a
consolidação das condutas e ações interdisciplinares aos pacientes, além da melhoria da comunicação e
segurança do paciente.
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