
 

I SEMINÁRIO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

COLETIVA - LAJEADO RS/2016  

“Mostra de Experiências Exitosas no SUS da rede de Saúde de Lajeado 2016” 

“Mostra de trabalhos Acadêmicos na rede de saúde de Lajeado 2016” 

As Mostras ocorrerão durante o I Seminário do NUMESC - Lajeado/RS 2016, no dia 25 

de novembro em Lajeado (Câmara de Vereadores de Lajeado), das 8h às 17h.  

  

  APOIO MATRICIAL EM UNIDADES PRIMÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Andréia Ivete Feil, Denise Fabiane Polonio, Marina Manfroi, Marina Luize Back, 

Michele Beatriz Konzen, Mariana Portela de Assis, Kelly Mara Black, Janaína Chiogna 

Padilha, Nathália Grave, Ana Júlia Arend,  Karin Freitag, Laís Regina de Carvalho 

Schwarz, Cassiana Chemin, Gisele Dhein, Bianca Coletti Schauren 

 

Introdução: O apoio matricial propõe uma metodologia para a gestão do trabalho em 

saúde, que objetiva dar suporte para as equipes problematizarem suas práticas voltadas a 

clínica ampliada e integrar-se entre as distintas especialidades e profissões. A equipe 

matriciadora tem o papel de formar uma rede de serviços não burocratizada, não 

perdendo de vista a importância do acolhimento e do vínculo entre o profissional 

cuidador e o sujeito assistido. O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, 

com enfoque no cuidado ao paciente oncológico tem por objetivo integrar educação e 

serviço. Objetivo: Relato de experiência de residentes sobre o desenvolvimento do 

processo de matriciamento em serviços de atenção primária à saúde. Métodos: Trata-se 

de um relato de experiência sobre a elaboração de grupos de matriciamento, formados 

por residentes das áreas de enfermagem, nutrição, psicologia e farmácia.  A demanda 

para elaboração dos grupos matriciais foi constatada por preceptores da rede de atenção 

primária de Lajeado/RS, com a finalidade de aprimorar as práticas de cuidado 

destinadas ao usuário da rede pública de saúde. A partir da criação dos grupos 

matriciadores, observou-se o funcionamento dos serviços de saúde, realizou-se escuta 

dos usuários e dos profissionais inseridos nas unidades e também discussão das 

demandas trazidas pelas equipes. Resultados: Essas vivências, possibilitaram as 

matriciadoras, identificar as dificuldades e potencialidades das equipes, problematizar 

junto às equipes as práticas desenvolvidas nos espaços de saúde, interagir com 

profissionais e usuários da atenção primária. Além, de estruturar estratégias para 

envolver as equipes das unidades de saúde, buscando a integralidade da atenção e o 

desenvolvimento de práticas fundamentadas nas políticas regulamentadoras do Sistema 

Único de Saúde.  Conclusão: No decorrer das intervenções foi possível perceber que o 

apoio matricial constitui-se como uma ferramenta em processo de construção no serviço 

de atenção primária, pois verificou-se algumas dificuldades das equipes em relação a 

compreensão do papel dos matriciadores e as ações desenvolvidas pelos mesmos. Nessa 

perspectiva, é importante formular debates entre os gestores, matriciadores e equipes 

atuantes no atendimento aos usuários e constituir espaços de educação permanente que 



 

envolvam esses integrantes. Além disso, é importante incentivar a participação, à 

corresponsabilização e o comprometimento das equipes nesses processos.   
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