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INTRODUÇÃO: As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte da Política Nacional de Atenção Básica, 

lançada pelo Ministério da Saúde em 2012. Na UBS Santa Cecília, onde ocorre o estágio curricular de 

Fonoaudiologia com ênfase em Saúde Coletiva, utiliza-se para gestão do trabalho em saúde o apoio matricial ou 

matriciamento, uma proposta integradora que visa transformar a lógica tradicional dos sistemas de saúde. 

Entende-se por matriciamento o suporte dado por profissionais de diversas áreas especializadas a uma equipe 

interdisciplinar com o intuito de ampliar o campo de atuação e qualificar suas ações. Ou seja, o matriciamento 

consiste na troca de saberes entre profissionais de diferentes serviços envolvidos no cuidado com a saúde dos 

usuários. Essa relação amplia a possibilidade de realizar a clínica ampliada e a integração e diálogo entre 

diferentes especialidades e profissões. No matriciamento são previstas equipes multiprofissionais, compostas por 

médicos, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, entre outros profissionais da saúde. 

Tradicionalmente, os sistemas de saúde organizam-se de forma vertical, com presença de diferentes graus 

hierárquicos. Com o matriciamento, ocorre a comunicação entre dois ou mais níveis de complexidade, por meio 

de ações horizontais que integram os componentes e seus saberes nos diferentes níveis assistenciais. Dessa 

forma, o matriciamento constitui-se numa ferramenta de transformação, não só do processo de saúde e doença, 

mas de toda a realidade dessas equipes e comunidades. OBJETIVO E METODOLOGIA: O presente trabalho 

traz a vivência de uma aluna do curso de Fonoaudiologia em reuniões de matriciamento na Unidade Básica de 

Saúde Santa Cecília/HCPA. As reuniões de matriciamento ocorrem quinzenalmente na UBS Santa Cecília/HCPA 

e contam com uma equipe multiprofissional composta por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, entre outros profissionais da saúde, incluindo os residentes de medicina de família e comunidade. 

Participam das reuniões, também, estudantes de graduação de cursos da saúde (fonoaudiologia, psicologia, 

psiquiatria, pediatria, saúde coletiva). Os serviços presentes representam a atenção à saúde mental de adultos 

(Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II e Geração POA), adolescentes e crianças (Equipe Especializada em 

Saúde da Criança – EESCA e CAPSi). Nessas reuniões, profissionais e estudantes de diferentes serviços 

envolvidos no cuidado com a saúde dos usuários discutem casos atendidos dentro da UBS, como uma troca de 

saberes entre profissionais com a finalidade de ampliar conhecimentos e qualificar suas ações para a 

resolutividade dos problemas de saúde dos usuários, com vistas a minimizar sofrimentos, reduzir os 

encaminhamentos e garantir a coordenação do cuidado integral às necessidades identificadas. RESULTADOS: 

Dentre os casos discutidos nas reuniões de matriciamento, estão aqueles atendidos no estágio de Fonoaudiologia. 

Sempre que se entende que pode beneficiar seu atendimento, a equipe de Fonoaudiologia procura discutir casos 

nas reuniões de matriciamento. Os casos são debatidos entre os profissionais das diferentes áreas e, a partir do 

conhecimento individual de cada profissional, forma-se um conhecimento ampliado e coletivo, que visa 

beneficiar o atendimento da equipe. Os atendimentos de Fonoaudiologia são beneficiados pelas discussões, visto 

que a troca de conhecimento entre os profissionais permite ampliação de conhecimento para os estagiários e a 

definição de novas estratégias de intervenção ou referência dos casos para fonoterapia em maior nível de 

complexidade do que o que pode ser oferecida na atenção primária. CONCLUSÃO: A partir dessa vivência, foi 

possível identificar o papel da Fonoaudiologia no matriciamento e a importância do trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar. A participação da Fonoaudiologia nas reuniões de matriciamento tem permitido um ganho tanto 

para os estudantes, que realizam estágio na UBS e participam dessas reuniões, como para os pacientes, que se 

beneficiam da troca de conhecimentos entre os profissionais da saúde.   


