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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo compartilhar a experiência vivenciada por uma equipe multiprofissional no acolhimento às pessoas com hipertensão 

e/ou diabetes na Estratégia Saúde da Família. Trata-se de um trabalho realizado durante o processo de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família, no qual uma equipe composta por enfermeiro, educador físico, psicólogo, fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista compartilhou a 

atenção às pessoas com essas doenças, trazendo um olhar mais integral no processo de cuidado. A abordagem profissional era realizada de maneira 

conjunta, em que o centro da ação era o usuário do serviço de saúde. Durante esse processo, observamos diversas potencialidades no 

compartilhamento dessa demanda, bem como a necessidade de maior aprofundamento nas discussões do campo multiprofissional e de aprendizagem 

mútua e na relação com o usuário. 
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Abstract 
 

This article aims to share the experience lived by a multidisciplinary team providing care for people with hypertension and/or diabetes in the Family 

Health Care Strategy. The work was conducted during the process of Multidisciplinary Residency in Family Health Care, in which a team consisting 

of a nurse, a physical educator, a psychologist, a speech therapist, a physiotherapist, and a nutritionist shared the care for the people with these 

diseases, bringing about a more holistic view in the care process. The professional approach was jointly performed, and the center of the action was 

the user of the health service. Throughout this process, we could observe several possibilities in the share of this demand, as well as the need for a 

deeper discussion  in the multidisciplinary field and in the field of mutual learning and for a strengthened relation with the user.  
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