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OBJETIVO

Enfatizar a importância do trabalho em equipe;
demonstrar a força da interdisciplinaridade no
atendimento; destacar a relevância do
atendimento compartilhado na adesão ao
tratamento das PVHIV.

A estratégia do atendimento compartilhado é
realizada com crianças, gestantes, adultos e idosos,
através do trabalho da equipe
multiprofissional, facilitando a compreensão dos
diversos aspectos que influenciam no processo saúde
doença, sejam clínicos, sociais, psicológicos, culturais e
econômicos. A depender da situação problema, os
profissionais ofertam na sua conduta, saberes de
forma complementar com um objetivo comum, o de
corresponder às necessidades de saúde da pessoa que
vive com HIV (PVHIV)

INTRODUÇÃO

A equipe tem observado que o atendimento compartilhado está
ampliando o conhecimento da equipe na caracterização do perfil
dos usuários e na abordagem interdisciplinar com resolutividade
das ações, assim como está contribuindo para o aprendizado
recíproco da equipe e dos usuários.

A estratégia do atendimento compartilhado é realizada com
crianças, gestantes, adultos e idosos, através do trabalho da equipe
multiprofissional, facilitando a compreensão dos diversos aspectos
que influenciam no processo saúde doença, sejam clínicos, sociais,
psicológicos, culturais e econômicos. A depender da situação
problema, os profissionais ofertam na sua conduta, saberes de
forma complementar com um objetivo comum, o de corresponder
às necessidades de saúde da pessoa que vive com HIV (PVHIV)

CONCLUSÃO

Para a equipe, a consulta compartilhada é um momento de
aprendizagem, motivação, compartilhamento de saberes, outras
visões sobre o que pensamos naquele momento ou situação, como
solucionar problemas identificados, melhorando o cuidado para o
usuário que é a razão de nosso trabalho. Tem ampliado a visão sobre
o sujeito/usuário na dimensão das questões familiares, direitos
sociais, sexualidade, preconceito, possibilitando o encaminhamento
de resolução de problemas. É perceptível o vínculo formado entre
usuários e profissionais, através de atitudes demonstradas e relatos
dos usuários verbalizados durante o atendimento.

RESULTADOS
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ATENDIMENTO COMPARTILHADO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE). UMA EXPERIÊNCIA 
EXITOSA.

DESENHO DE 

ESTUDO/METÓDOS

O atendimento compartilhado vem ocorrendo
desde janeiro de 2018 baseados na situação
problema apresentada durante o processo de
trabalho das diversas categorias profissionais,
sempre que o profissional médico, enfermeiro,
assistente social, psicólogo, nutricionista ou
farmacêutico necessite da complementariedade
de saberes através da presença do outro
profissional. O contato com o colega da equipe
para uma avaliação conjunta é imediato. Há
também o atendimento nas consultas
subsequentes, após discussão com a equipe de
cada
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