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Introdução 

 
A equipe multidisciplinar é essencial nos cuidados 
com lactentes portadores da APLV, pois cada 
profissional tem papel importante no tratamento. 
O nutricionista é o melhor indicado para 
prescrever a dieta correta para a criança. 
O enfermeiro tem diretamente o papel de cuidar 
dos pacientes afetados. A atuação multidisciplinar 
consiste em uma reunião de profissionais e 
permite grandes relações interpessoais, formando 
uma equipe de integração e favorece a ocorrência 
da discussão e articulação de saberes, facilitando 
os cuidados de lactentes com alergia a proteína 
do leite de vaca. 
 
 

Desenvolvimento 
 

 
A equipe multidisciplinar engloba a união de 
agentes e a integração do trabalho, e permite a 
articulação das ações e a interação dos agentes e 
requer um compromisso ético e de respeito com 
cada formador da equipe, e o paciente. A 
ampliação do objeto de intervenção para além do 
âmbito individual e clínico demanda mudanças na 
forma de atuação e na organização do trabalho e 
requer alta complexidade de saberes, cada 
profissional é chamado a desempenhar sua 
profissão em um processo de trabalho coletivo, 
para que ocorra uma construção de consensos e 
configurações de projetos assistenciais comuns.  

 
 
 
 

 

Considerações Finais 
 
A função do trabalho multidisciplinar é 
reconhecer o conhecimento do outro, fazer 
trocas e reflexões com inúmeros pontos de vista 
diferenciados, complementaridade e  construção 
de projetos com objetivos comuns na busca de 
tratamentos e cuidados com os pacientes. 
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