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Introdução: O apoio matricial é uma metodologia que visa a sistematização do trabalho interprofissional, tanto em equipes, quanto 
em rede de saúde. Utiliza, em seu desenvolvimento, o cuidado e as decisões compartilhadas, a responsabilização e o vínculo 
entre as equipes e seus apoiadores. É uma estratégia de educação permanente que possibilita a reflexão sobre o processo de 
trabalho. Objetivo: Descrever a ação de matriciamento realizada por profissionais da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) junto aos profissionais da Casa de Apoio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Metodologia: Relato de experiência da 
ação de matriciamento realizada no período de julho de 2016 a junho de 2017. A partir da identificação das necessidades dos 
profissionais da Casa de Apoio de orientações sobre prevenção e controle de infecções ao público alojado e de conhecimento 
sobre manejo de crianças e adolescentes portadores de microrganismos multirresistentes (MMR), foi evidenciada a necessidade 
de um planejamento conjunto de ações. Iniciou-se um trabalho de educação em saúde através de aprofundamento teórico sobre 
prevenção de transmissão e controle dos microrganismos e sua correlação com o cotidiano daquele espaço. O trabalho 
compreendeu reuniões mensais para reflexão e problematização do aprendizado; observação participativa, a fim de viabilizar o 
diagnóstico situacional da Casa e melhor definição das ações a serem trabalhadas. Nos encontros  abordaram-se temas como 
higiene de mãos, transmissão de microorganismos, manejo de indivíduos portadores de MMR, além de conceito de matriciamento, 
hospital e casa de apoio, possibilitando melhor compreensão sobre a diferença de cuidados no ambiente intra e extra-hospitalar. 
Após o desenvolvimento e fixação dos conceitos, os profissionais da Casa de Apoio foram estimulados a produzirem ações de 
educação em saúde para seu público. Resultados: Realização de uma peça teatral às crianças, adolescentes e familiares alojados 
no local, protagonizado por profissionais da Casa e da CCIH, em junho de 2017, no qual identificou-se a fixação dos conteúdos 
trabalhados nas ações de matriciamento. Conclusões: Através do trabalho de matriciamento, possibilitou-se o desenvolvimento da 
identidade da Casa de Apoio, o fortalecimento da equipe com relação aos tópicos de controle de infecção, bem como o 
planejamento e a realização de atividades com o público da Casa, no intuito de multiplicar boas práticas em prevenção e controle 
de infecções. Palavras-chaves: apoio matricial, controle de infecção, trabalho interprofissional  

 


