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INTRODUÇÃO  
 
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET- Saúde/ 
Interprofissionalidade) é uma estratégia do Ministério da Saúde vinculado com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo e a Universidade de Passo Fundo. As 
atividades possuem duração de dois anos e incluem acadêmicos, professores e 
profissionais da saúde abrangendo as áreas de psicologia, odontologia, enfermagem, 
fonoaudiologia, nutrição, medicina, educação física, fisioterapia, farmácia e medicina 
veterinária. Este programa tem como objetivo possibilitar a integração dos alunos na 
comunidade promovendo a interdisciplinaridade e intersetorialidade. Dentro das 
propostas previstas para o desenvolvimento do projeto está a inclusão do 
matriciamento na rede de Passo Fundo. Para executar esta proposta foi realizado uma 
capacitação para todos os integrantes do projeto por meio de uma apresentação oral.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O matriciamento é um modelo para desenvolver saúde de forma compartilhada entre a 
equipe da rede de atenção básica. Essa proposta tem como objetivo melhorar a 
comunicação entre os profissionais, proporcionar uma assistência integral ao paciente 
considerando o indivíduo como um ser bio-psico-social-espiritual e fortalecer o vínculo 
entre o paciente, família, comunidade e equipe. Esse tema é uma proposta para ser 



 
desenvolvida durante as atividades do PET-Saúde/Interprofissionalidade. Dessa forma, 
foi elaborada uma capacitação com objetivo de preparar os integrantes do programa 
para o desenvolvimento das atividades na rede de atenção básica. A capacitação foi 
realizada no dia 25 de abril de 2019 e ministrada pela nutricionista Jaqueline Stuner na 
Universidade de Passo Fundo. Dentro da exemplificação oral do conteúdo, foi abordado 
o que é o matriciamento, seus objetivos, quando usar essa estratégia e diferenciação da 
equipe de referência e equipe de apoio matricial. Além disso, ministrante relatou sua 
experiência da implantação do matriciamento no município de Marau. Ao final, foi 
realizado uma encenação referente a um caso clínico hipotético de uma paciente em 
crise por distúrbio mental. Na simulação, essa paciente chega na unidade básica de 
saúde solicitando a psicóloga, a qual não estava presente no momento. Após o término 
da cena, os participantes foram divididos em grupos, assemelhando-se à uma equipe de 
matriciamento. Então, a proposta sugerida pela palestrante foi que, cada grupo 
pensasse em ações de forma compartilhada atendendo a paciente e as suas 
necessidades. Após a análise do caso, cada grupo compartilhou suas ideias com os 
demais. De forma geral, o plano criado pelos grupos envolveu ações de curto, médio e 
longo prazo. A primeira delas foi o acolhimento da paciente com escuta atenta de suas 
queixas. Outra ação, foi pontuar as principais necessidades da paciente e realizar 
consultas compartilhadas entre dois ou mais profissionais. Além disso, foi considerado 
como muito importante a inserção dos familiares nas consultas e a formação de uma 
rede de apoio para essa paciente. Com isso seria possível planejar um cuidado holístico 
levando em consideração o contexto familiar e social em que ela estava inserida. Assim 
sendo, ficou clara a importância do compartilhamento de informação e conhecimento 
entre os profissionais da saúde, pois, dessa forma é possível oferecer um atendimento 
com maior qualidade para os usuários da atenção básica.    
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
A capacitação para os integrantes do PET-Saúde/Interprofissionalidade foi de suma 
importância para conhecimento prévio do assunto antes das atividades práticas. Desse 
modo, os participantes tiveram a oportunidade de discutir o tema e tirar dúvidas para 
então implementar de fato o matriciamento na rede de atenção básica de Passo Fundo.   
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