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Introdução: A Atenção Primária em Saúde (APS), também denominada de Atenção Básica, 

faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS) e como integrante desta, deve ser inserida de 

forma articulada a toda rede de serviços e níveis de atenção à saúde dos municípios, como 

elemento indissociável desses. A Atenção Primária é formada por diretrizes e princípios que o 

serviço deve proporcionar, dentre estes vale citar a atenção orientada a família e a 

comunidade. Nesse sentido, o foco não deve ser voltado a uma simples prestação de serviços, 

mas sim a um diálogo e ponte formada entre os profissionais da Atenção Básica e os usuários 

de seus territórios, bem como suas famílias, tornando assim parte da comunidade em que está 

estabelecida [1]. Assim, dentro da Atenção Primária brasileira, estão as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), porta de entrada para o serviço público de saúde onde se oferecem os 

atendimentos básicos em diversas especialidades e encaminhamentos para especialidades [2]. 

Além da equipe mínima de saúde das UBS, composta por enfermeira/o, técnica/o de 

enfermagem, técnica/o em saúde bucal e Agente Comunitário de Saúde (ACS), há também as 

equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, composta por diversos profissionais da área 

da saúde e com o objetivo de ampliar a abrangência e os serviços da atenção básica, apoiando 

a equipe mínima [3]. A equipe como um todo desenvolve um papel primordial de promoção e 

prevenção em saúde em todo o território da unidade, sendo importante a dinâmica grupal e o 

diálogo multidisciplinar na equipe. Nesse sentido, é essencial que os profissionais 

responsáveis pela unidade básica de saúde possuam atualizações profissionais, já que se 

entende o conhecimento técnico em saúde como dialético, e em constante mudança. O 

matriciamento se configura como uma ação interdisciplinar para realizar a atenção em saúde, 

priorizando a integralidade e a resolubilidade, onde na dimensão técnico-pedagógica se 

encaixa o compartilhamento de saberes e práticas [4]. A partir disto se tem a educação 

permanente como a qualificação das práticas de cuidado para com a população atendida, visto 

que as constantes transformações do funcionamento dos serviços e das equipes [5]. 

Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar a realização de ações de matriciamentos com os 

servidores de uma Unidade Básica de Saúde do município de Cametá - PA. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sistema Único de Saúde do município de Cametá, 

no estado do Pará. As ações de matriciamento ocorreram por meio de capacitação das equipes 

das unidades de saúde e foram realizadas no mês de julho de 2019, durante o Programa de 

Capacitação em Atenção à Saúde da Criança – Estágio Multicampi Saúde – 2019/2020 da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). As capacitações foram realizadas mediante a 

necessidade de complementar a formação dos funcionários da UBS em questão, assim como, 

era um dos objetivos do estágio a realização destas. As capacitações foram agendadas uma 

vez por semana, no dia destinado ao funcionamento interno, com o total de quatro encontros. 

Para cada um foi selecionado um tema a ser trabalhado, sendo eles: vigilância do 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

desenvolvimento neuropsicomotor, estudos de caso pertinentes à realidade da UBS e a 

apresentação das funções dos profissionais da UBS e do NASF, preenchimento adequado da 

Caderneta da Criança e violência. Os objetivos principais das ações de matriciamento foram: 

a complementação da formação dos servidores, fortalecer o trabalho em equipe, capacitar para 

identificar situações de risco ao desenvolvimento infantil, habilitar para o correto uso da 

Caderneta da Criança e estimular a solução de problemas de saúde da comunidade abrangida. 

Resultados: Como principal resultado foi possível perceber o interesse da equipe nos 

assuntos e metodologias aplicadas. Vimos que durante os primeiros matriciamentos, apesar do 

interesse no tema, no momento da discussão dos assuntos abordados houve desrespeito na 

questão da vez de fala, sendo necessária a nossa intervenção para a organização da discussão, 

e problemas de relacionamento pessoais que se revelaram influenciadores no processo de 

atendimento ao público. Devido a isto, estes dois problemas foram trabalhados por nós de 

forma secundária nas capacitações realizadas. A educação permanente das equipes deve 

envolver desde o favorecimento da aquisição de novas habilidades, conhecimento e 

cooperação até o preparo para lidar com as novas situações-problemas específicas da região 

que podem surgir no ambiente de trabalho com a construção de estratégias alternativas para o 

enfrentamento [3]. Dessa forma, foi permitido repassar informações referentes à saúde 

integral da população abrangida pela unidade, visando principalmente sair do ciclo de 

conhecimentos específicos para cada área de atuação. A partir de então, conseguimos iniciar o 

desenvolvimento de saberes interprofissionais, ou seja, não focar apenas em sua visão de 

sujeito específica de uma profissão, mas poder buscar apoio em conhecimentos de outras 

áreas para a promoção de saúde. Conclusão: Nesse sentido, nos foi possível concluir que a 

atualização profissional, mediante matriciamentos e capacitações durante as reuniões 

semanais de equipe foram fundamentais para a discussão de casos de forma multidisciplinar, 

para melhor integração da equipe, mediante diálogos interdisciplinares, bem como para 

ampliar a visão dos profissionais para além de um campo fechado de atuação e promover a 

capacidade de criação de novos meios para atuar dentro das situações trazidas pelo público e 

pelas transformações contínuas do sistema de saúde. 

Descritores: Grupos, Maternidade, Unidade Básica de Saúde. 
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